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Till:

H.K.H. Kronprinsessan Victoria
Kungliga Hovstaterna
Kungliga Slottet
111 30 STOCKHOLM

Kronprinsessan Victoria.

Kära Victoria,
I två månader har jag viljat skriva detta brev till dig. Ja, egentligen har jag viljat att skriva
ett uppriktigt och personligt brev till dig sedan tio år tillbaks i tiden, men har istället
fokuserat att bedja för dig under detta decennium. Jag har bett för dig i princip dagligen
de senaste tolv åren. Men när du nu har begått misstaget att inte hörsamma Gud och inte
har lyssnat till ditt innersta hjärta, nödgas jag att skriva till dig i förmanande klartext. Jag
vill framföra mitt enkla budskap till dig uppriktigt, i sanning, och samtidigt med respekt
och mycket kärlek – en komplicerad balansakt där jag ber om Guds nåd.
Den man du är förlovad med nu är inte den man Gud har tänkt för dig.
Precis som andra människor har också du en fri vilja; att välja det goda eller det onda, att
välja att lyda Gud eller olydnad, att söka Guds plan och Guds bästa för dig eller att avvisa
Guds plan. Jag ber dig, låt dig inte vägledas av fel personer. Låt dig inte missledas av
antikristliga svenska regeringsrepresentanter, av heretiska svenska präster eller
pseudokarismatiska pastorer, eller av omdömeslösa svenska säkerhetsrådgivare. Låt dig
inte heller främst ledas av det egna förståndet eller emotioner. Jag måste få råda dig,
Victoria, att du främst lyssnar till Guds helig Andes röst och att du väljer att lyda Gud.
Lyssna även till ditt innersta hjärta. Hörsamma Guds ord; umgås med Gud genom att läsa
Hans skrivna ord (logos) och genom att i bön höra Hans direkta tilltal (rhema). Låt främst
Guds ord vägleda dig – inte människors ord. Sök sedan att i lydnad göra Guds plan.
Om Gud har tänkt till dig en bestämd man för äktenskap, bör du då inte gifta dig med
den mannen? Om Gud känner ditt bästa, mannens bästa och Sveriges bästa – bör du då
inte göra Guds goda vilja? Det kristna svaret är: ja. Utgångspunkten är att Gud är god och
vet bättre.

Victoria – lyd Gud – för ditt bästa och för Guds rike men även för Sverige.
Inte heller jag har alltid varit Gud lydig. Många är tillfällena då jag har tänkt eller känt efter
eget huvud eller hjärta, istället för att söka att underordna mig Guds vilja. Gud känner
fullheten av den skada människan åsamkar genom olydnad mot Honom, och först när
människan slutligen lämnar sin jordiska kropp för att med sin ande mer klarsynt uppfatta
den andliga verkligheten, förstår även människan omfånget av olydnadens konsekvens.
Olydnaden mot Gud medför konsekvenser; både för den olydige och för andra. Lydnad
till Guds vilja gagnar den egna personen, andra personer och ibland även samhällen och
riken – för Guds godhets skull.
Victoria, Gud har tänkt till dig en viss man.
Jag är ogift. I kyskhet har jag de senaste 17 åren dagligen bett till Gud om en kristen
kvinna till trofast och livslångt äktenskap. Utöver denna min allmänna och dagliga bön att
Gud ska finna en Gudfruktig kvinna till äktenskap, trots att jag bor i Sverige, har jag
därtill i princip dagligen de senaste 12 åren bett till Gud också för en specifik och ännu
ogift person. Den specifika kvinnan är du. Det är din hand jag vill hålla. Det är dig
Victoria som jag vill trofast älska, som min kära livskamrat, i nöd och i lust. Gud har
sanktionerat det.
I mina mänskliga ögon är du en mycket vacker kvinna. Men viktigast är att Gud har en
plan för dig och för mig.
Hoppas om ett snart tillfälle att få samtala med dig.
Gud välsigne dig!
Hjärtliga hälsningar,

Torsten Nenzén

Skype: blessisrael, godlovesisrael

