
Dialog med Lennart Möller

----- Original Message ----- 
From: Lennart Möller 
To: Torsten Nenzén 
Sent: Tuesday, September 02, 2008 11:12 PM
Subject: Re: JM

Hej Torsten,

Det är evangeliernas Jesus Kristus vi samlas runt. 

1. Islam förnekar Jesus som sann Gud och sann människa (och enligt Sharia 
skall en konvertit till kristen tro avrättas inom tre dagar och mördaren 
undslipper straff). Vidare så fönekar man det judiska folket och därmed 
också Jesu sanna identitet. Till detta så tillber man krigsguden/månguden. 

2. Jeh. Vittnen är en amerikansk affärsrörelse med tydliga sektdrag och ser sig 
själva som det Judiska folket (de har ersatt det Judiska folket). 

3. Mormonerna erkänner inte den Bibel vi har utan har en stark betoning på en 
människa (Joseph Smith) och Mormons bok, som skall vara en översättning 
från Egyptiska dokument, Man förlägger också en stor del av den bibliska 
historien till USA. Smith hävdade också att varje mormon kan utvecklas till 
en gud (det finns många gudar i universum enligt Mormonerna). “Den 
levande profeten”  är samfundets president.

Jag tror inte att någon av dessa tre som samfund kan bedömas att tillbe Jesus 
Kristus som sann Gud och sann människa i enlighet med evangelierna. Som 
individer är dock vem som helst välkommen att delta i Jesus-manifestationen.

        Allt gott,

                    Lennart

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

----- Original Message ----- 
From: Torsten Nenzén 
To: Lennart Möller 
Sent: Monday, September 01, 2008 1:09 AM
Subject: Re: JM

Hej Lennart Möller!
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Tackar för ditt brevsvar.
 
Jag har nyligen återvänt från utlandet också, och ska strax iväg om några 
dagar igen.
 
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga bekänner Jesus utifrån 
evangelier. Jehovas Vittnen bekänner Jesus utifrån evangelier. Islamister 
bejakar evangeliernas texter och Jesus.
 
Är er Jesusmanifestation utifrån din brevbeskrivning därför avsedd att 
inkludera dessa Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Jehovas 
Vittnen samt Islamister?
 
Jag ser fram emot ert snara svar.
 
Med vänliga hälsningar,
 
Torsten Nenzén

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

----- Original Message ----- 
From: Lennart Möller 
To: torsten@nenzen.net 
Sent: Sunday, August 31, 2008 11:22 PM
Subject: JM

Hej Torsten,

Jag är på väg att resa utomlands, men här kommer en kommentar/ett svar.

Jesusmanifestationen är ingen demonstration, motaktion eller protest. Den lyfter 
inte heller fram någon särskild kyrka eller samfund utan har ett enda syfte; att lyfta 
fram (manifestera) Jesus Kristus som den gemensamma grunden vi delar med alla 
kristustroende. Därför får t ex bara bibeltexter finnas som plakat.

Den Jesus vi bekänner är den Jesus vi känner från evangelierna, ingen annan.

Kristusbekännelsen tas i uttryck efter våra olika traditioner och varierar inte bara i 
språk utan också i uttryckssätt, musik, sång osv. Där kan vi liknas vid en 
blombukett. Samma bukett, men olika blommor med olika färg och doft. Nya 
invandrarkyrkor och urgamla samfund i en salig blandning.

Denna bekännelse till Jesus Kristus är en trosbekännelse som i sig är stark 
och tillräcklig.
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Sedan kan man lägga mycket till en sådan bekännelse som har att göra med hur vi 
lever våra liv. Där är det dock mycket viktigt att skilja på två saker. Lagen för oss 
alla till Golgata kors, till försoning, förlåtelse och upprättelse baserad på nåd. 
Lagiskheten är de regler vi “tvingar” på varandra (jmf med fariséerna). Insikten om 
hur vi skall leva som kristna och växa i detta (helgelse) ges av Anden. Denna växt 
och insikt får vi stå i hela livet.

Om man skulle lägga något till Jesus-bekännelsen så skulle det vara två saker. 
Sammanfattningen av lagen (två punkter) samt definitionen (det utmärkande) av att 
vara kristen (en punkt), mao:

1. Älska Gud över allting 
2. Älska sin nästa som sig själv 
3. Älska sina ovänner/fiender

Dessa tre punkter står över alla andra etiska och livsstilsrelaterade frågor och är en 
ram för hur vi bör bemöta människor som vi har omkring oss, t ex i Stockholm. 
Särskilt när vi vill manifestera Jesus Kristus. Vi har dock valt att ha bekännelsen 
till Jesus Kristus som  grundläggande plattform för Jesus-manifestationen.

Du är varmt välkommen att vara med på nästa års Jesusmanifestation, lördagen 
den 2/5-09.

            Allt gott,

                    Lennart Möller

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

----- Original Message ----- 
From: torsten@nenzen.net 
To: lennart.moller@csb.ki.se ; lennart.moller@cnt.ki.se 
Sent: Friday, August 29, 2008 12:34 PM
Subject: Igen: inför en Jesusmanifestation

Hej Lennart Möller!
 
Jag skrev ett brev till dig för 2½ månad sedan och inväntar fortfarande 
din kommentar till det brevet. Nu när semestertiderna troligtvis förbi för 
de flesta i Sverige och därför skulle jag uppskatta att nu få kännedom om 
dina tankar kring eventuellt nya initiativ för en s k Jesusmanifestation.
 
Med vänliga hälsningar,
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Torsten

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

----- Original Message ----- 
From: Torsten Nenzén 
To: Lennart Möller ; lennart.moller@cnt.ki.se 
Sent: Thursday, June 19, 2008 2:45 PM
Subject: inför en Jesusmanifestation

Angående: http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=154510

 
 
Hej Lennart Möller!
 
Det är snart två år sedan vi kommunicerade med varandra senast.
 
Med anledning av er vilja att manifestera en Jesus i Stockholm önskar jag 
att du får ta del av JAS tidigare ställningstagande under det att Stanley 
Sjöberg ledde initiativet. JAS ställningstagande blev då: 
http://helig.com/Jesusmanifestationen.pdf
 
Jag hoppas att ett nytt initiativ vill ta lärdom från Stanley Sjöbergs förakt 
mot alla de kristna i Sverige som inte är medlemmar i en kristen kyrka, 
samt inse nödvändigheten av uppslutning kring en definierad kristen tro. 
 
Dessutom, Lennart, om du söker medias uppmärksamhet genom att vara 
relevant (ett ljus och ett salt) förslår jag att ett nytt initiativ bör utgöra en 
kontrast till omvärlden. Om initiativet leverarar relevanta Bibliska 
samhällsvärderingar kommer initiativet att uppmärksammas. Men om 
initiativet vill uddlöst (och hycklande) fortsätta i Stanley Sjöbergs linje tror 
jag inte att någon vetting nyhetsredaktion vill uppmärksamma fjäsket för 
uppmärksamhet kring ett underförstått budskap "Titta på oss - vi är 
kristna. Snälla omvärld, bejaka oss!"

Utöver nödvändigheten av en allmän klassisk kristen trosbekännelse 
föreslog JAS 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 monogamt förbund som endast får ingås mellan två personer av motsatt kön. Sexuell 
otrohet inom äktenskap är ett brott mot äktenskapet. Omgifte sanktioneras aldrig av Gud medan både mannen och 
kvinnan lever.
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Massuppslutning kring ovanstående offentliga bekännelser kommer 
massmedia att uppmärksamma. Jag lovar.
 
Också, läs gärna ledaren här: http://www.ljusioster.se/bilder/pdf/2008/LIO%204-08%20web.pdf

 
Med vänliga hälsningar,
 
Torsten Nenzén
 

1. http://www.nenzen.net/KI.pdf   
2. http://www.kyrkor.be/061024.htm  

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

----- Original Message ----- 
From: Lennart Möller 
To: svensk@glocalnet.de 
Sent: Friday, October 20, 2006 5:02 PM
Subject: Re: 126:e Vädjan om hjälp.

Var vänlig notera två saker:
1. Församlingar arbetar inte med äktenskapsförmedling.
2. Eftersom jag av någon anledning har fått ca 100 e-mail i detta ärende 
och inte besvarat något, torde det framgå att jag inte önskar att få dessa 
massutskick. Var vänlig och avför mig från listan.

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