Stockholm 2009-11-30

Till:

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

Kronprinsessan Victoria.
Kära Victoria,
Ånyo skriver jag med önskan om tillfälle att samtala med Dig. Mitt brev till Dig daterat
2009-04-22 bifogas så att Ni erbjuds tillfälle att läsa det. Ett budskap i det brevet är: ”Den
man du är förlovad med nu är inte den man Gud har tänkt för dig.”
Sveriges Riksdag, Sveriges regering och Svenska kyrkan har antikristliga agendor för
Sverige och världen. Satans yttersta avsikt är att skilja människor ifrån Gud. Sveriges
antikristligt religiösa och antikristligt sekulära makter anstränger att förvanska Bibelns
budskap och förringa Biblens auktoritet och relevans, strävar att genom heresier och
osanningar förleda människor till synd, och avser att marginalisera, misskreditera och
kompromettera Jesu Kristi efterföljare. Likasom det heretiska trossamfundet Svenska
kyrkan prostituerar sig med antikristliga Sveriges Riksdag, förekommer alltför många
incidenter där också Kungliga hovstaterna horar med Sveriges antikristliga Regering och
kätterska Svenska kyrkan.
Den moraliska grunden som rättfärdigar svensk arvmonarkis existens är bekännelsen och
kärleken till Jesus Kristus. Gudsfruktan leder till evig seger, men människofruktan och
prioriterad strävan efter popularitet leder till evigt straff. Om den svenska arvmonarkin
värnar ett existensberättigande måste monarkin underställas både demokratins princip och
Gud. Om arvmonarkin avviker från endera majoritetsstöd från folket eller avviker från
Gud, urholkas monarkins berättigande som statsskick.
Monarkins överlevnad i ett antikristligt Sverige fordrar därför stöd från två motpoler - det
antikristliga svenska samhället och Jesus Kristus – vilket förutsätter inte endast
exceptionell vishet och mod, men kräver framför allt den helige Andes smörjelse. Utan
kärleken, bekännelsen och efterföljelsen till Jesus Kristus finns inte den Guds välsignelse
som arvmonarkin kräver. Kärleken till konungarnas Konung, Jesus från Nasaret, skall av
hjärtat utgöra arvmonarkins högsta prioritet.
Att Gud straffar, till det eviga helvetet, varje syndig människa som inte har benådats
genom tron och efterföljelse till Jesus Kristus, Guds Son, är rättfärdigt och gott. Att ett
demokratiskt statsskick kan avsätta en arvmonarki utifrån folkmajoritetens missnöje, är
enligt demokratins princip moraliskt berättigat. Även en tronföljares olydnad mot Gud
medför konsekvenser.

Sveriges monarki bör frukta Gud mer än statsmakten. Sveriges monarki bör givetvis även
frukta Gud mer än svenska präster och pastorer.
Victoria, i november 2009 sanktionerade dina föräldrar, genom representativ närvaro, det
heretiska och inte sällan antikristliga trossamfundet Svenska kyrkans val att viga till biskop
en lesbisk kvinna – en flata som är öppet och aktivt homosexuell. Biskopen inom Svenska
kyrkan för Stockholms stift, flatan Eva Brunne, lever i ett lesbiskt partnerskapsförhållande
samtidigt som hon har en treårig son. Den svenska homsextidningen QX tillsammans
med Svenska kyrkan firar att flatan Eva Brunne är den första biskopen i världen som är
öppet lesbisk.
Sveriges monarki bör förstå och förmå att representera högre moral än vad dina föräldrar
manifesterade den dagen, den 8 november 2009, då Sveriges monarki skamligt
medverkade i företrädandet av synd.
Bibeln, Guds ord till mänskligheten, förklarar att homosexualitet är avskyvärt, skamligt,
ovärdigt och mot naturen. Bibeln klargör att utlevd homosexualitet är en synd. Den som
utövar homosexualitet förtjänar evigt straff till helvetet.
Universums ende Gud säger:
• Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt. (3 Moseboken 18:22)
• Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De
skall straffas med döden. De bär på blodskuld. (3 Moseboken 20:13)
• Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare,
varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken
tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. (1 Korintierbrevet 6:9-10)
• De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. Men vi vet att
lagen är god, om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska,
gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som
utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran
(1 Timoteusbrevet 1:7-10)
• Så är det med Sodom [1Mos.19:4-5 sexuell perversion/homosexualitet] och Gomorra och städerna däromkring.
På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i
evig eld. (Judas brev 1:7)
• Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det
onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till
varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de
inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de
gjorde sådant som är mot naturen. (Romarbrevet 1:26-28)

Frid vare med dig - genom Gudsfruktan.
Hjärtliga hälsningar,
Torsten Nenzén

Skype: blessisrael, godlovesisrael

