I den kølige sommermåned 2010, dukkede en stærk provokerende artikel op i det 120
nummer af et ærværdigt, dansk teologisk tidsskrift ved navn ’Kritisk Forum For
Praktisk Teologi’. Udgivelsen forekom som et åbenbart propagandaskrift for
kirkelige vielser af samme køn. En ar artiklerne under overskriften ’Velsignelsen som
inkarnationens gentagelse’ var skrevet af tidsskriftets redaktør, sognepræst Jørgen
Demant, Kgl. Lyngby, der tillige virkede som teologisk konsulent for Helsingør Stift.
I sin gennemgang af vielsesritualet (ved Sørens og Peters bryllup) – altså ’den
homoseksuelle vielse i kirken’ argumenterede præsten for, at ikke blot er Den
treenige Gud tilstede i det givne homovielsesritual (af den art som af staten blev
påtvunget kirken i 2012) men Kristus inkarnerer sig i det homoseksuelle bryllupskys!
Præsten omtaler i det nævnte tidsskrift Sørens og Peters bryllupskys med følgende
betegnelse (citat): ”Kysset er det stærkeste udtryk for inkarnationens teologi” (s.68).
Han fortsætter: ”I den erotiske hengivelse forbinder parret (Søren og Peter) sig med
hinanden. I kroppenes forening – i kysset – bliver de to sig selv… kysset er en
hengivelse, hvor jeg overskrider min krop for at møde en andens krop… samtidig
smelter kroppene sammen… der er en intimitet i hengivelse, som gør afstandsløs”
(s.69). Derefter følger den sætning, som af Højesteret d. 16. marts 2017 betragtes som
værende den altafgørende definition på homo-teologernes vranglære (citat):
’Ligesom Gud forbandt sig med verden i Kristus, sådan kan mennesker i den
erotiske hengivelse forbinde sig med hinanden’ (Kritisk Forum for Praktisk
Teologi nr. 120, s. 69).
Den Augsburgske Bekendelse artikel 3 erklærer vedr. inkarnationen, at (citat): ’Guds
Søn har antaget menneskelig natur… så at de to naturer, en guddommelig og en
menneskelig, er uadskilligt forenet i personens enhed, én Kristus. Synderen bliver
derved ’ligedannet med Kristus’ (Rom.8:29) – og ikke, som historiens
kætterbevægelser inklusiv sognepræsten i Kgl. Lyngby påstår, omvendt, forstået
sådan, at det er Kristus, der ved inkarnationen i livsførelse og handling ligedannes
med synderen. En hård nød at knække – men den ligger nu på dommernes bord!
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