Den nu afdøde, danske teolog, professor i dogmatik i Århus, Regin Prenter, der bl.a. forfattede
værket ’studier i Luthers Teologi (1944) skriver bl.a. om den lutherske forståelse af ’inkarnationen’
(at Kristus blev menneske) følgende: ”Det, at Han, som i sandhed Gud og i sandhed menneske er én
person, én Kristus, betyder ikke, at Hans tilværelse er en slags mellemting mellem Guds og
menneskets tilværelse” (Kirk. Luth. Bek. S. 52).
Hvad professoren her understreger, er, at Kristus ikke er ’en mellemting’ (citat): ’Kristus er aldrig
mindre guddommelig end Gud ej heller mindre menneskelig end vi’ (s.52). Hvad Kristus er, er Han
helt; han levede aldrig en ’halvgudetilværelse’.
Når sognepræsten i Kgs. Lyngby, Jørgen Demant, erklærer, (med henblik på Søren og Peters
bryllup), at (citat) ’kysset måske er det stærkeste udtryk for inkarnationens teologi’ (Krit. Forum nr.
120, s.68) – og dette til sidst godtages af den i 2010 siddende kirkeminister, Birthe Rønn Hornbech,
(dok. 2010.2010 og suppl. 4.4.2010) så er ministerens holdning og personlige bedømmelse i
uforsonlig modstrid med den lutherske teologis opfattelse af kirkens bekendelse.
Kirkeministeren understreger – efter nøje at have gennemlæst præstens artikel og hans erklæring
om, at (citat): ’ligesom Gud forbandt sig med verden i Kristus, sådan kan mennesker i den
erotiske hengivelse forbinde sig med hinanden’ (s. 68), at hun støtter stiftets gejstliges syn på
sagen. Hun slutter sin svarskrivelse til den sagsøgende borger: ”Jeg er den sidste ankeinstans!”
(dok. 4572.11) Dermed mente ministeren sikkert, at nu ville hun ikke høre mere om den sag…”
Deri bør ministeren imidlertid ikke få ret! Der er endnu en instans: Højesteret d. 16. marts 2017…
og her bør det belyses, om det er i overensstemmelse med kirkens bekendelse, at Kristus ved en
gentagelse af inkarnationen hengiver sig helt i det homoseksuelle brudekys, at Guds Søn (som
aldrig er en ’mellemting’) helt og holdent ’giver sig selv’ med en (citat): ’intimitet i hengivelsen’,
når (som præsten hævder) menigheden ved homobrylluppet (citat): ’bliver vidne til
inkarnationsunderet’.
Det er ved Højesteret de sagsøgende borgeres fortsatte påstand, at Lyngby-præsten krænker kirkens
bekendelse, der med apostelen giver følgende løfte, at (citat): ’de, der lader sig bruge til unaturlig
utugt (homoseksualitet) eller de, der øver den, kan opnå ’at blive helliget ved Jesu Kristi Navn og
ved Guds Ånd’ (1. Kor. 6:11). – ”Hvad følger nu heraf?” spørger apostelen. ”Skal vi blive i
synden?” Hans svar er kort og præcist: ”Aldeles ikke!” (Rom. 6:1) Dermed er alt sagt! Hjertet bør
tage stilling til, om et ritual, (på trods af, at det er officielt godkendt af alle gejstlige og civile
instanser) bør vurderes som en overtrædelse af kirkens bekendelse og derfor må forbydes anvendt
noget sted i riget.
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