De teologisk lærde gør det ikke let for højesteretsdommerne at forstå deres argumenter, når
de d. 16. marts 2017 skal forklare, hvor (helt præcist) det i 2012-indførte ritual af kirkelig
vielse af homoseksuelle bryder med kirkens bekendelse. ”Det kan blive nødvendig,”
forklarer professor Regin Prenter i sin bog om ’Kirkens lutherske bekendelse’ (Lohse 1978)
at ’ty til det teologiske fagsprog, altså til ’skolastiske begreber og argumentationsmåder’.
Denne metode anvender professoren i sin dybere undervisning om ’inkarnation’… altså
dette ’at Gud blev menneske’. Han skriver (og det fordrer højesteretsdommernes fulde
koncentration at kunne ’følge med’): ”Han, der blev født af jomfru Maria, levede, døde og
opstod fra de døde, er ikke en anden end Guds enbårne Søn, ORDET, ved hvem alt blev
skabt.” Regin Prenter fortsætter, idet han skærper sin argumentation: ”Ja, det var ORDET,
der antog menneskelig tilværelse i jomfru Marias moderskød. Jesus af Nazaret er Ordet!”
Professoren slutter myndigt: ”Dette er, hvad Kristus-dogmet går ud på. For dette er Kristusbekendelsens mening. Og dette er det, talen om de to naturer i én person vil sige, dette og
intet andet, intet mere, men heller ikke mindre.”
Når Lyngby-præsten i sin artikel om ’inkarnationens gentagelse’ fremsætter denne påstand:
”Ved parret (Søren og Peters) bryllup bliver (citat): 'Menigheden vidne til
inkarnationsunderet (s.66) og hævder, at (citat): ’Ligesom Gud forbandt sig med verden i
Kristus, sådan kan mennesker i den erotiske hengivelse forbinde sig med hinanden’ (s.69) –
så sammenligner (’ligesom – sådan’) præsten Kristi inkarnation med den homoseksuelle
’kødeligt-erotiske oplevelse’ – ja, han erklærer, at ORDET og den homoseksuelle livsstil
bliver ét. I den Hellige Skrift (der af professor Regin Prenter opfattes som ORDET)
betegnes homoseksualitet ubestrideligt som ’en syndig handling’ (Rom.1:26-28, 1. Tim.
1:8-11, 1. Mose 18:20 og 19:5)… som Kristus aldrig kan ’sammenføjes med’ (’til døden
skiller jer’) og som synderen (ifølge kirkens bekendelse) skal omvende sig fra!
Da biskoppen i Helsingør Stift, Liselotte Rebel, i en klageskrivelse d. 14. sept. 2010 fik
forelagt dette forhold, svarede hun (citat): ”Sognepræst Jørgen Demant holder sig inden for
bekendelsesgrundlaget, hvorfor jeg ikke finder anledning til at kritisere sognepræst Jørgen
Demant” (14.10.2010). Dette afvisende svar bør biskoppen ved Højesteret stilles til
regnskab for…
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