Den 3. artikel i Den Augsburgske Bekendelse, som er et af kirkens betydeligste bekendelsesskrifter,
lyder bl.a. således: ”Én Kristus, sand Gud og sandt menneske, født af jomfru Maria, som virkelig
har lidt, er korsfæstet, død og begravet’. Professor Regin Prenter, som underviste i dogmatik ved
Århus Universitet i 1945, forklarer om inkarnationen (’Kristus født af jomfru Maria), at Jesus ’i
sandhed er Gud og i sandhed er menneske… at Han i sandhed er født af jomfru Maria, og i
sandhed (virkelig) har lidt og er blevet korsfæstet… virkelig døde og virkelig opstod.”
At sognepræsten i Kgs. Lyngby, Jørgen Demant, drager en direkte parallel mellem Kristi smertelige
forsonerdød og Hans lidelse på korset (som ifølge kirkens bekendelse omtales i nøje tilknytning til
Kristi inkarnation) med den homoseksuelle ’erotiske hengivelse’, er (ifølge den teologiske
professors fremstilling af inkarnationen) en vildfarelse og bespottelse uden lige!
Sognepræstens provst, Eigil Saxe, Kgs. Lyngby, godkendte – ja, talte rosende om bl.a. denne
sætning i præstens artikel om ’inkarnationens gentagelse’: ”Ligesom Gud forbandt sig med
verden i Kristus, sådan kan mennesker i den erotiske hengivelse forbinde sig med hinanden”
(s.69, Kritisk Forum nr. 120). Provsten skriver i forbindelse med en ’høring’ d. 21. sept. 2010 bl.a.:
”De fremlagte indsigter kaster nyt lys over en bibelsk og luthersk forståelse af vielsen og
velsignelsen.
Provstens karakteristik (’fremlagte indsigter’) af Lyngby-præstens forklaring (at Kristi inkarnation
kan sammenlignes med ’den erotisk hengivelse’) må ubetinget også omfatte den ’indsigt’, at der i
præstens artikel bl.a. er tale om ’den homoseksuelle, erotiske hengivelse’. Provsten slutter sin
anbefalingsskrivelse af præstens artikel om ’inkarnationens gentagelse’ med ordene (citat): ”Jeg kan
fuldt ud tilslutte mig præstens udtalelse.”
Sognepræstens sammenligning af Kristi smertefulde henrettelse og Hans virkelige ’smertens-død’
med den homoseksuelle, erotiske hengivelse (kødelige nydelse) detaljeres i den omtalte artikel med
følgende (citat): ”I den erotiske hengivelse forbinder (parret) sig med hinanden. I kroppens
forening… bliver de to ét… en hengivelse, hvor jeg overskrider min krop… kroppene smelter
sammen… en intimitet i hengivelsen, som gør afstandsløs (s.68, Kritisk Forum nr. 120).
Dette er den såkaldte ’fremlagte indsigt’, der ifølge præstens foresatte, provst Eigil Saxe, Kgs.
Lyngby (citat): ’kaster nyt lys over en bibelsk og luthersk forståelse af vielsen og velsignelsen’. Det
må formodes, at Højesteret d. 16. marts 2017 vil betone, at Luther vil vende sig i sin grav ved denne
påstand …
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