Når de lærde i forbindelse med kirkens protestantiske bekendelse taler om, at ’Gud blev
menneske’, så bruger de den gamle latinske betegnelse: ’Inkarnation’… og det er præcis
dette udtryk, som også de moderne teologer anvender, når de skal forklare, at ’Gud er til
stede i det homoseksuelle vielsesritual’. De følger nemlig her den givne regel, at det kun er
Den Treenige Gud, der i egentlig forstand kan blive menneske (altså ’et virkeligt menneske’
af kød og blod og ikke bare som det forekommer i andre religioner pludselig fremtræder i
menneskeskikkelse… altså ’lader som om, at de er mennesker uden nogensinde at blive
det’).
Når de sagsøgende borgere i forbindelse med Højesteretssagen mod staten d. 16. marts 2017
vil søge at forklare, hvor og hvordan ’homo-teologerne’ hårdt og brutalt ’bryder med
kirkens grundlæggende bekendelse, så støtter de sig især til den danske, bibeltro, teologiske
professor, Regin Prentus’ værk: ’Kirkens Lutherske Bekendelse’ (Lohse 1978). Han skriver:
”Forudsætningen for, at Gud blev menneske (inkarnationen) er treenighedsdogmet!” Han
fortsætter: ”… at Gud blev menneske, vil nemlig sige, at Guds enbårne Søn blev menneske,
- ikke at Gud Fader eller Gud Helligånd blev menneske – hvilket vil sige, at Den Treenige
Gud, Fader, Søn og Helligånd (det ene guddommelige væsen) i Sin anden person som
Sønnen (ikke i Sin første person som Faderen og heller ikke i Sin tredje person som
Helligånden) blev menneske, antog sig menneskelig natur i Jomfru Marias moderskød.”
Når Lyngby præsten i sin 2010-blasfemiske artikel om homobrylluppet forklarer ’den
trinitariske velsignelse’ (som anvendes i det homoseksuelle vielsesritual) med følgende
(citat): ’Det er en inkarnatorisk bevægelse, hvor parret (Søren og Peter) indsættes som
bærere af Guds velsignelse’ (s.65 i 120 nr. af Kritisk Forum) – så kan der ikke længere
herske tvivl! Præsten hævder, at Den Treenige Gud i den trinitariske velsignelse ved
Sønnen, Jesus Kristus, inkarnerer sig i den homoseksuelle vielsesceremoni – og gør sig
dermed til en fuldgyldig overtræder af kirkens bekendelse. Denne anerkender, at Kristus
inkarnerede sig i Maris rene moderskød – men kan aldrig godtage, at Kristi inkarnation
’gentages’ i det homoseksuelle bryllupskys. Både provst, biskop og minister har i 2010
blåstemplet præstens artikel, hvilket de alle i dag bør anerkende og helt og fuldt frasige sig.
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