
Jesusmanifestationen 2010
Dialog med Lennart Möller

From: torsten@nenzen.net 
To: Lennart Möller 
Cc: Jesusmanifestationen.sekr@tele2.se ; jesusmanifestationen@telia.com ; stefan.gustavsson@sea.nu ; leif.cyrillus@dagen.se 
Sent: Tuesday, December 08, 2009 12:46 PM
Subject: Re: Jesusmanifestationen 2010

Jesusmanifestationen 2010 ledningsgrupp.

Till skillnad från Lennart Möller och Jesusmanifestationen anser jag att det 
är  angeläget  att  ambassadörer  för  Guds  rike  tydligt  deklarerar  vilken 
"Jesus" som avses att marknadsföras i en ekumenisk jesusdemonstration. 
Där definitioner och gränser av kristendom saknas råder falsk ekumenik. 
Falsk ekumenik legitimerar heresi. 

Genom  att  Lennart  Möller  och  Jesusmanifestationen  envetet  tiger 
angående homosexualitet,  abort,  äktenskapsbrott  och trolösa omgiften, 
måste det  tolkas som att  Jesusmanifestationen endera accepterar  eller 
samtycker  med  sådan  Biblisk  synd.  Genom  Jesusmanifestationens 
förtegenhet och därmed indirekt sanktionerande av aktiv homosexualitet, 
homoäktenskap, mord genom abort, och välsignande av äktenskapsbrott 
med trolösa omgiften, tvingas jag av teologiska skäl att inte endast avstå 
personlig medverkan i Jesusmanifestationen den 22 maj 2010, men jag 
ser  det  också  som  en  moralisk  skyldighet  att  varna  allmänheten  för 
delaktighet i en sådan manifestation.

• (2 Johannesbrevet 1:8-11)
”Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön Den som inte förblir i Kristi lära 
utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 
Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom 
i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till 
hans onda gärningar.”

• (Hesekiel 33:2-9)
"Du människobarn, tala till dina landsmän och säg till dem: När jag låter svärdet drabba ett 
land och folket i det landet utser en man bland sig och gör honom till sin väktare, och han ser 
svärdet komma över landet och blåser i hornet och varnar folket, men den som får höra ljudet 
från hornet ändå inte låter varna sig, utan svärdet kommer och tar bort honom, då kommer 
hans blod över hans eget huvud. Han hörde ljudet från hornet men lät inte varna sig. Därför 
kommer hans blod över honom själv. Om han hade låtit varna sig, hade han räddat sitt liv. 
Men om väktaren ser svärdet komma och inte blåser i hornet för att varna folket, och svärdet 
kommer och tar bort någon bland dem, då dör denne genom sin egen missgärning, men hans 
blod skall jag utkräva av väktarens hand. Du människobarn, jag har satt dig till väktare för 
Israels hus för att du på mitt uppdrag skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. När 
jag säger till den ogudaktige: Du ogudaktige, du måste dö! och du då inte varnar honom för 
den väg han går, så skall den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod skall jag 
utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige för den väg han går, för att han skall 
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vända om ifrån den, och han ändå inte vänder om ifrån sin väg, då skall han dö genom sin 
missgärning, men du själv har räddat ditt liv.”

Sverige  behöver  inte  fler  förvirrade  präster  och  kyrkliga  despoter  som 
manifesterar  den  svenska  kyrklighetens  feghet  och  ynkedom,  likt 
Jesusmanifestationens  ledningsgrupp.  Sverige  behöver  modiga  kyrkliga 
ledare  som i  sanning och rakryggat  representerar  Guds rike och Kristi 
kropp. 

Med vänliga hälsningar,

Torsten Nenzén
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 
From: Lennart Möller 
To: torsten@nenzen.net 
Sent: Tuesday, December 08, 2009 1:44 AM
Subject: Re: Jesusmanifestationen 2010

Hej Torsten,

JM fokuserar på den Jesus som bibeltexterna definierar (inte de sekulära tolkningar som finns 
omkring Jesu person) och den bekännelse som används i gudstjänsten är den Nicenska. Du 
nämner “En grundläggande kristen trosbekännelsen består i att i sanning identifiera Jesus 
Messias, Människosonen, den levande Gudens Son (Matt 16:18).” vilket är vad JM gör. Det 
finns ingen otydlighet i vilken Jesus som JM tillber, lovsjunger, upphöjer och förkunnar.

Allt gott,
Lennart

--------------------------------------------------------------------------------------------------

From: torsten@nenzen.net 
To: Lennart Möller 
Cc: Jesusmanifestationen.sekr@tele2.se ; jesusmanifestationen@telia.com ; stefan.gustavsson@sea.nu ; leif.cyrillus@dagen.se 
Sent: Tuesday, December 08, 2009 12:49 AM
Subject: Re: Jesusmanifestationen 2010

Lennart Möller,
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Hej!

Det är uppenbart att jag inte förstår vad du menar, av två skäl; för det första 
envetet vägrar du att tydligt definiera vilken Jesus som manifestationsarrangören 
marknadsför, och för det andra uppfattas dina kommunikéer som inkonsekventa. 

Du gör åtskillnad mellan husgrund och hus, mellan grund och byggnadsverk, 
mellan Jesus Kristus och Kristi kropp. En sådan separation är perspektivlös och 
ansvarslös. Sanningens goda bekännelse och sann doktrin är förutsättningar till 
bestående liv i Kristus Jesus. 

Du skriver  ”Det  sker  genom bekännelse  till  Jesus Kristus”.  Den ofrånkomliga 
frågan är vilken Jesus Kristus manifestationsarrangören avser? Sverige är det 
mest  sekulariserade  landet  i  världen,  ett  land  med  de  mest  extrema 
värderingarna  i  världen,  och  i  grundläggande  samhällsnormer  är  Sverige 
sannolikt den mest moralförvirrade nationen i världen. Vid en evangeliserande 
frälsningsinbjudan kan den elementäraste av bekännelser räcka (Rom 10:9,10), 
men  med  ett  i  bästa  fall  förmodat  manifestationssyfte  att  samla  presumtiva 
efterföljare till Jesus Kristus fordras en väsentligt mer precis trosbekännelse. 

En grundläggande kristen trosbekännelsen består i att i sanning identifiera Jesus 
Messias, Människosonen, den levande Gudens Son (Matt 16:18). Avvikelser från 
en sann Biblisk kristendomsundervisningen saknar denna bestående klippa och 
en  sann  identifikation  med  Jesus  Kristus.  Homosexförespråkande, 
abortförespråkande,  och  äktenskapsbrottsförespråkande  ”kristendom”  saknar 
sanningen. 

• (1 Kor 3:11-15)   om de byggnadsverk/doktriner som skall prövas; Sveriges 
heretiska präster
• (Matt 7:21- 27)   om de hus/gärningar som inte är grundade i sanningen; 
Sveriges hycklande präster 
• (Hesekiel 33:6,9)   om straff för väktare/präster som inte bekänner hela 
sanningen; Sveriges ansvarslösa präster 
• (1 Tim 6:12)   om att kämpa för att avlägga den goda bekännelsen/sanningen 

Som jag  tolkar  ditt  svar  anser  du  att  graden  av  klartext  i  manifestationens 
otydligt definierade trosbekännelse är relaterad till det antal som böjde knä och 
bad  till  Gud  för  Sverige.  Faktum  kvarstår,  oberoende  av  antal  knäböjande 
bedjare, att manifestationsarrangörens trosbekännelse är otydlig, och att ingen 
av  dessa  20 000  deltagare  vet  vilken  Jesus  Kristus  manifestationsarrangören 
bekänner – må det vara en homosexvälsignande Jesus, en abortsanktionerande 
Jesus, eller en Jesus som välsignar äktenskapsbrott och trolösa omgiften. 

Som jag tolkar ditt svar motsäger du ditt inledande resonemang om att skilja 
husgrund från huskropp (att separera Jesus Kristus från Kristi kropp) genom din 
avslutande mening ”Detta är att manifestera en trosbekännelse som gjuter en  
grund för  vårt  sargade land.”  där  det  rimligtvis  bör  förstås  att  du  anser  att 
huskroppen (de  knäböjande deltagarna) individuellt  definierar  trosbekännelser 
och en grund (”Jesus Kristus”). Med andra ord frånsäger sig arrangören ansvar 
om nödvändighet att deklarera en tydlig trosbekännelse, och med resulterande 
pluralism av grundläggande trosbekännelser  inkluderas varianter  av ”bibliska” 



jesusar – homosexvälsignande jesusar, abortsanktionerande jesusar och jesusar 
som välsignar äktenskapsbrott och trolösa omgiften. 

Frågorna till manifestationsarrangören kvarstår obesvarade - där huvudfrågan är 
den samme: Vilken Jesus Kristus bekänner jesusmanifestationen? En "bibliskt" 
homosexvälsignande  Jesus,  en  "bibliskt"  abortsanktionerande  Jesus,  och  en 
"biblisk" Jesus som välsignar äktenskapsbrott och trolösa omgiften?

Med vänliga hälsningar,

Torsten Nenzén
 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
From: Lennart Möller 
To: Torsten Nenzén 
Sent: Monday, December 07, 2009 12:31 AM
Subject: Re: Jesusmanifestationen 2010

Hej Torsten,

Jag tror inte att du förstår vad jag menar. Det är skillnad på en husgrund och på 
det hus man sedan bygger på denna grund.
Husgrunden måste vara byggd på hälleberget för att kunna stå fast. Står inte 
grunden fast spelar det ingen roll hur huset ser ut, det faller i alla fall.
Gudstjänsten (Jesusmanifestationen) handlar om grunden som måste stå på 
hälleberget. Det är denna grund hela fokus ligger på.

Din fråga är mao fel ställd utifrån ramen för själva gudstjänsten. Dina frågor är inte 
felaktiga, men Jesusmanifestationen är inte det forum som svarar på sådana frågor 
(“huset”) utan fokuserar på det som så många har missat. Att har man inte Bibelns 
förståelse/insikt/erfarenhet för vem Jesus Kristus är (grunden) spelar det ingen roll 
hur huset ser ut, det faller i alla fall sönder förr eller senare.

Eller för att ta en mycket central händelse i evangelierna. Den om terroristen. Han 
som inte har gjort något gott i sitt liv, och kan inte heller göra något gott när han 
naglad vid korset, till händer och fötter, håller på att kvävas till döds. Han 
formulerar ett svag väsande om att Jesus Kristus skall tänka på honom. Han ber 
alltså om grunden och Jesus svarar att han skall vara med Kristus i paradiset 
samma dag. Innebär det att vi accepterar allt det denna terrorist har gjort? Givetvis 
inte. Vi fokuserar på grunden i detta händelseförlopp.

En annan händelse är när paret kommer till församlingen med pengar för den 
fastighet de har sålt. De behövde inte göra detta, men gjorde det. Och de ljuger om 
beloppet. De får möjlighet att ändra sig, men gör inte det och de dör på fläcken. De 
hade missat hela grunden och deras livs hus faller till marken.

I Sverige har vi kommit så långt ifrån Jesus Kristus (den Jesus som Bibeln 
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förkunnar) att vi måste fokusera på grunden innan vi kan börja bygga på huset. 
Det sker genom bekännelse till Jesus Kristus och att sedan gå,  ledd av Anden, in i 
en djupt relation med den uppståndne Kristus. Det var därför som 20.000 föll på 
knä i Kungsträdgården och ropade till Gud för vårt land vid den senaste 
Jesusmanifestationen. Detta är att tala klartext. Detta är att manifestera en 
trosbekännelse som gjuter en grund för vårt sargade land.

Allt gott,
Lennart

--------------------------------------------------------------------------------------------------

From: Torsten Nenzén 
To: Lennart Möller 
Cc: Jesusmanifestationen.sekr@tele2.se ; jesusmanifestationen@telia.com ; stefan.gustavsson@sea.nu ; leif.cyrillus@dagen.se 
Sent: Sunday, December 06, 2009 11:18 PM
Subject: Re: Jesusmanifestationen 2010

Lennart Möller,
 
Många queerteologer  tolkar  att  Bibeln  sanktionerar  utlevd  homosexualitet.  Är 
jesusmanifestationens Jesus en Jesus, som i  likhet med dessa queerteologer, 
godtar homosexuella akter? Anser jesusmanifestationen att queerteologi endast 
är en politisk sakfråga? 
 
Frågorna till jesusmanifestationen kvarstår obesvarade - där huvudfrågan är den 
samme:  Vilken  Jesus  Kristus  bekänner  jesusmanifestationen?  En  "bibliskt" 
homosexvälsignande  Jesus,  en  "bibliskt"  abortsanktionerande  Jesus,  och  en 
"biblisk" Jesus som välsignar äktenskapsbrott och trolösa omgiften?
 
Vänligen upphör att slingra som en orm och tala istället klartext till Sverige!
 
Med vänlig hälsning,
 
Torsten Nenzén
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
From: Lennart Möller 
To: Torsten Nenzén 
Cc: Jesusmanifestationen.sekr@tele2.se 
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Sent: Sunday, December 06, 2009 10:36 PM
Subject: Re: Jesusmanifestationen 2010

Hej Torsten,

# Den Nicenska trosbekännelsen används på själva gudstjänsten (Jesusmanifestationen).

# Jesusmanifestationen agerar i en dominerande och övergripande sakfråga; Vem Jesus 
Kristus är. Detta är grunden varpå allt annat får byggas.

# Bibeln är grunden för Jesu sanna identitet.

# Politiska sakfrågor behandlas inte i gudstjänsten, utan fokus är på bekännelsen till Jesus 
Kristus.
    (De flesta är aktiva i olika sakfrågor men det är inte uppgiften för den centrala 
gudstjänsten)

# Definitionen av att vara antikristlig är att man går emot Jesu utkorelse/smörjelse. 
Antikristlig betyder att vara i motsats till Jesu utkorelse. Jesusmanifestationen utmärker sig av 
att vara “pro-kristlig”, mao stå på den grund som säger att Jesus Kristus är av Gud 
utkorad/smord till sin heliga tjänst och funktion. Alla andra frågor är underordnade denna helt 
avgörande fråga. Och det är denna fråga som är uppgiften för Jesusmanifestationen.

Allt gott,
Lennart

--------------------------------------------------------------------------------------------------

From: Torsten Nenzén 
To: Lennart Möller 
Cc: Jesusmanifestationen.sekr@tele2.se ; jesusmanifestationen@telia.com ; stefan.gustavsson@sea.nu ; leif.cyrillus@dagen.se 
Sent: Sunday, December 06, 2009 10:10 PM
Subject: Re: Jesusmanifestationen 2010

Lennart Möller,
 
Ni  hänvisar  till,  vad  ni  anser  utgöra,  en  tydlig  trosbekännelse  på 
jesusmanifestationens  webbsida  jesusmanifestationen.se.  Vid  ytterligare 
genomgång  av  manifestationenens  webbsida  återfinns  varken  Nicenska  eller 
Apostoliska  trosbekännelsen  omnämnd.  I  vilka  Bibliska  sakfrågor  agerar 
jesusmanifestationen? 
 
Bibeln  är  grunden  till  kristen  lära.  Homosexualitet  är  enligt  Biblen  synd.  De 
präster/pastorer som i Sverige förkunnar att homosexualitet inte är synd, som 
välsignar  utövande  av  homosexualitet,  och  som  viger  homosexuella  är  inte 
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endast  heretiker  -  de  är  antikristliga.  Inkluderas  i  jesusmanifestationens 
bekännelse därför dessa Sveriges prästers/pastorers antikristliga läror?
 
Avser jesusmanifestationen 2010 att fortsättningsvis förneka och tiga i politiskt 
inkorrekta  Bibliska  värderingar?  Avser  jesusmanifestationen  2010  att 
fortsättningsvis inkludera Sveriges prästers/pastorers antikristliga läror?
 
Med vänlig hälsning,
 
Torsten Nenzén
 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
From: Lennart Möller 
To: torsten@nenzen.net 
Cc: Jesusmanifestationen.sekr@tele2.se ; jesusmanifestationen@telia.com 
Sent: Sunday, December 06, 2009 8:15 PM
Subject: Re: Jesusmanifestationen 2010

Hej Torsten,

Jesusmanifestationens bekännelse är tydlig (se Jesusmanifestationen.se), och vi har använt 
den Nicenska trosbekännelsen. Den enda Jesus som vi hyllar och tillber denna dag är den 
Jesus som är Vägen (inte en väg) , Sanningen (inte en sanning) och Livet (inte ett liv). Sann 
Gud och sann människa. Vi agerar i många olika sammanhang avseende sakfrågor, men 
denna dag är det en gudstjänst och där låter vi tron och tillbedjan till Kristus vara såväl kärnan 
som stjärnan.

Allt gott,
Lennart

--------------------------------------------------------------------------------------------------

From: torsten@nenzen.net 
To: lennart.moller@ki.se 
Cc: Jesusmanifestationen.sekr@tele2.se ; jesusmanifestationen@telia.com 
Sent: Saturday, November 21, 2009 7:03 PM
Subject: Jesusmanifestationen 2010

Till:  Jesusmanifestationen 2010 ledningsgrupp
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Hej!

Tidigare år har jag påpekat nödvändigheten att en ”Jesus”-manifestation 
tydligt  bör  deklarera  vilken  sorts  Jesus  som skall  marknadsföras.  Mitt 
tidigare förslag, att manifestationsarrangören bör deklarera bekännelse till 
en  klassisk  kristen  trosbekännelse  (exempelvis  Nicenska  eller 
Apostoliska),  ledde  till  att  Stanley  Sjöberg  kungjorde  förbud  mot 
”negativa” trosbekännelser, samt att Stanley Sjöberg uttalade sitt förakt 
mot kristna som inte är  medlemmar i  kyrkor.  Vid  mitt  samma förslag 
nästföljande år till Lennart Möller, nöjde sig Lennart Möller huvudsakligen 
med bekännelse till och identitet med en Jesu blombukett. 

Sveriges fega svenska kyrkoledare i  ledningen för Jesusmanifestationen 
saknade mod att representera sådana Bibliska värderingar som ogillas av 
en majoritet av Sveriges politiker, kulturelit och massmedia. 

Utöver  nödvändigheten  av  en  allmän  klassisk  kristen  trosbekännelse 
(exempelvis  Nicenska eller  Apostoliska)  föreslog  jag även tre  särskilda 
trosbekännelser:

• Alla  människor  har  ett  absolut  och  okränkbart  människovärde;  även  ofödda 
människor i kvinnans livmoder skall respekteras. 
• All sexualitet tillhör det monogama äktenskap i trohet mellan man och kvinna. 
Homosexuell utlevelse är därför synd. 
• Äktenskap är ett livslångt förbund som endast får ingås mellan två personer av 
motsatt kön. Sexuell otrohet inom äktenskap är ett brott mot äktenskapet. Omgifte, 
medan mannen  eller kvinnan lever, sanktioneras aldrig av Gud.

I USA har nyligen ortodoxa, katolska och evangelikala kristna upprättat 
ett  manifest  i  syfte  att  enas  kring  politiskt  inkorrekta  men  Bibliska 
värderingar.  Genom att  signera  manifestet  bekräftar  de  sin  moraliska 
skyldighet  att  förkunna  dessa  politiskt  inkorrekta  Bibliska  värderingar, 
samt lovar att de inte låter sig bli  skrämd till  tystnad i bekännelse till 
dessa politiskt inkorrekta Bibliska värderingar. 

Manhattan Declaration: www.manhattandeclaration.org 

Men i feghetens och ynkedomens kyrkliga Sverige är det annorlunda; i 
Sverige vågade varken Lennart Möller eller Stanley Sjöberg stå rakryggad 
för Bibliska värderingar i samband med ”Jesus”-manifestationer.

Mina tre  frågor  till  Jesusmanifestationens  ledningsgrupp inför  2010:  1) 
Skall  Jesusmanifestationen fortsättningsvis  förbli  en  samling endast  för 
personer som inte vet vad Jesusmanifestationen representerar? 2) Eller 
kommer  Jesusmanifestationen  istället  att  definiera  vilken  ”Jesus”  de 



marknadsför genom att bekänna en klassisk kristen trosbekännelse? 3) 
Avser Jesusmanifestationen 2010 att  fortsättningsvis  förneka och tiga i 
politiskt inkorrekta Bibliska värderingar? 

Jag ser fram emot ert svar.

Med vänliga hälsningar,

Torsten Nenzén

1. www.kyrkor.be/090501.htm 
2. www.kyrkor.be/jesusmanifestation-2009.pdf 
3. www.kyrkor.be/080129.htm 
4. www.kyrkor.be/jesusmanifestation.pdf 
5. www.helig.com/Jesusmanifestationen.pdf 


