
SEX IS SWEET BUT. 

 

Have you ever wondered why God carefully positioned a membrane of blood in a lady’s 
sexual opening? It is a thiny membrane that partially or completely covers the opening of 
the vagina. It is called the “HYMEN”. Why would God-Our Maker put a breakable tissue full 
of blood at the very door of the sexual opening of the female? Why is it so carefully placed at 
that entrance, like a ribbon tied at the entrance of a new house about to be launched? Why 
is it filled with blood that spills away when it is broken? Why? Without doubt, the HYMEN IS 
A GATE! It was God (our creator) who set that blood- filled vessel there as a covenant 
blockage, a sign and a token of a covenant between the bearer and whoever plunges into 
her opening. Before God, the disvirginity of a lady is not a casual act of fun. It is a serious 
covenant struck and confirmed by the blood shed on that day. This is God’s way of saying, 
“Whoever plunges into this woman shall only be able to do so by making a blood covenant 
to be joined to her for the rest of his life, from that point onward. Little wonder why sexual 
intercourse was designed by God to take place only and only after the marriage contract is 
sealed. The one who made the body (the hormones, organs, nerves, tissues, e.t.c)God said it 
in clear terms, the body is not for fornication”. Anyone who chooses to use the body for 
fornication must know that he/ she is working directly against God’s plan and there would 
definitely be a consequence either now or at old age!There is a spiritual bonding, a 
supernatural process that takes place in a lady’s heart to the first guy that enters in to her 
especially at that particular time when the hymen breaks. There is no covenant without 
blood: this is why the membrane contains enough of it. As a matter of fact, what happens 
the first time a lady has sex is not just sex but an immersion and a bathing of the man with 
her hymen blood to initiate a covenant that is highly recognized in the spirit realm of both 
light and darkness! The first time this happens just marks her opening day covenant 
ceremony and each subsequent experience goes on to further refresh or strengthen that 
covenant or establish another version of it with another person. Many have washed useless 
boys with that hymen-blood. Many have struck irreversible covenants with men that have 
nothing to do with their destiny. Many have shared that hymen blood in sexual activity with 
demon-possessedmen while some others have struck such precious covenants with candle 
sticks as they exercised sex with it. If only they knew,many girls who carelessly allowed 
themselves to be disvirgined in a bid to be among the so called “big girls” would never have 
done so. The let me says it in clear terms: “Or do you not know that he who is joined to a 
harlot (through sexual activity) is one with her ? This is why many girls are not yet married 
yet their spiritual composition is already shattered and imbalanced, because they have 
mingled their souls with that of different men. Dear Singles,know today that there is a 
definite proportion of your virtue that leaves you each time a man enters into you and when 
that man leaves you, he leaves with it. Just imagine how much of yourself would be lost each 
time a man enters into you without any properly signed marriage bond or contract. Sex is a 
spiritual affair. A giving of yourself to another. All of these things have strong and terrible 
spiritual implications. A broken hymen opens you up to the spirit of the man that broke it, 
any other spirit whatsoever that may have mingled with that man’s spirit, those who have 
mingled theirs with him and the spirit of any other man that enters into you thereafter. The 



fun part is that pre-marital sex is not funny at all. What happens between the lines could be 
deadly and dangerous. The very first day a lady, or a man does that there will be spiritual 
transfer of destiny. The sin of fornication gives demons and occultic people direct access into 
your God's given destiny.So guys,zip up! Girls wise up!! It doesn't matter but it matters a lot. 
BIG THINGS COME FROM LITTLE THINGS WE DO!!! I know a soul has been touched today, 
remain blessed! N for those who have lost it may d Mercy n 

 Grace of God find u to sin no more 

 Share to all ur friends and to many 

 groups and save many souls. 

 

Peace be with u. 

 

 

 

SEX IS SWEET MAAR. 
 
Heb je je ooit afgevraagd waarom God een membraan van bloed zorgde voor een seksuele 
opening van een vrouw? Het is een dunne membraan die de opening van de vagina 
gedeeltelijk of volledig bedekt. Het heet het "HYMEN". Waarom zou God-Onze Maker een 
breekbaar weefsel vol bloed aan de deur van de seksuele opening van het vrouwtje zetten? 
Waarom is het zo zorgvuldig geplaatst bij die ingang, zoals een lint dat bij de ingang van een 
nieuw huis staat gebonden om te worden gelanceerd? Waarom is het gevuld met bloed dat 
wegvalt als het gebroken is? Waarom? Zonder twijfel is de HYMEN EEN GATE! Het was God 
(onze schepper) die dat bloedgevulde schip daar als een verbond blokkeren, een teken en 
een teken van een verbond tussen de drager en wie in haar opening steekt. Voor God is de 
dwaling van een dame geen gemakkelijke daad van plezier. Het is een serieuze verbond 
getroffen en bevestigd door de bloedvergieting op die dag. Dit is Gods manier om te zeggen: 
'Wie in deze vrouw stampt, kan dat alleen maar doen door een bloedverbond te maken die 
voor de rest van zijn leven met haar verbonden is, vanaf dat moment. Geen wonder waarom 
seksuele omgang door God is ontworpen om alleen plaats te vinden en pas nadat het 
huwelijkscontract is afgesloten. Degene die het lichaam heeft gemaakt (de hormonen, 
organen, zenuwen, weefsels, e.t.c) God zei het in duidelijke termen, het lichaam is niet voor 
hoerery ". Iedereen die ervoor kiest om het lichaam voor hoerery te gebruiken, moet weten 
dat hij / zij rechtstreeks tegen Gods plan werkt en dat zou zeker nu of op de leeftijd een 
gevolg zijn! Er is een spirituele binding, een bovennatuurlijk proces dat plaatsvindt in een 
dame Hart van de eerste man die in haar inkomt, vooral op die bepaalde tijd wanneer de 
hymen breekt. Er is geen verbond zonder bloed: daarom bevat het membraan er genoeg 
van. Wat de eerste keer gebeurd dat een vrouw seks heeft, is eigenlijk niet alleen seks maar 
een onderdompeling en een bad van de man met haar bloed van het bloed om een verbond 



te beginnen dat zeer erkend is in het geestesveld van zowel licht als duisternis! De eerste 
keer dat dit gebeurt, wordt alleen haar openingsdagcovenantceremonie gemarkeerd en elke 
verdere ervaring gaat verder om dit verbond te vernieuwen of te versterken of een andere 
versie ervan te vestigen met een ander persoon. Velen hebben onbruikbare jongens 
gewassen met dat hymen-bloed. Velen hebben onomkeerbare verbanden getroffen met 
mannen die niets met hun lot hebben te maken. Velen hebben dat bloed van het bloed in 
seksuele activiteit gedeeld met demon-possessed mensen, terwijl sommige anderen zo'n 
waardevolle verbanden hebben getroffen met kaarsenstokken, terwijl ze er seks mee 
hebben uitgeoefend. Als ze alleen maar wisten, zouden veel meisjes die zich onbezorgd 
hebben om zich te vermijden in de poging om onder de zogenaamde "grote meiden" te zijn, 
nooit gedaan hebben. Het laat me duidelijk zeggen: "Of weet u niet dat hij die met een hoer 
verbonden is (door seksuele activiteit) één bij haar is? Dit is de reden waarom veel meisjes 
nog niet getrouwd zijn, maar hun spirituele samenstelling is al gebroken en onevenwichtig, 
omdat ze hun zielen hebben gemengd met die van verschillende mannen. Beste Singles, 
weet vandaag dat er een bepaald deel van uw deugd is die u verlaat telkens een man 
binnenkomt en wanneer die man u verlaat, laat hij er mee. Stel je eens voor hoeveel van 
jezelf verloren zou gaan elke keer dat een man binnenkomt zonder dat je een goed 
ondertekende huwelijksobligatie of contract hebt gesloten. Geslacht is een geestelijke 
affaire. Een geven van jezelf aan een ander. Al deze dingen hebben sterke en verschrikkelijke 
spirituele implicaties. Een gebroken hymen opent u tot de geest van de man die het heeft 
gebroken, elke andere geest die met de geest van de mens gemengd kan zijn, die met hen 
gemengd hebben en de geest van elke andere man die u daarna binnenkomt. Het leuke deel 
is dat voorhuwelijk geslacht helemaal niet grappig is. Wat er tussen de lijnen gebeurt, kan 
dodelijk en gevaarlijk zijn. De allereerste dag een dame of een man doet dat er een 
geestelijke overdracht van het lot zal zijn. De zonde van hoerery geeft demonen en 
occultische mensen rechtstreekse toegang tot het gegeven lot van jouw God. Dus, jongens, 
pak je op! Meisjes verstandig !! Het maakt niet uit, maar het maakt veel uit. Grote dingen 
komen uit kleine dingen die we doen !!! Ik weet dat een ziel vandaag is aangeraakt, blijf 
gezegend! N voor degenen die het hebben verloren, kan D Mercy n 
 Genade van God vindt u niet meer zondigen 
 Deel aan al je vrienden en aan velen 
 Groepen en red veel zielen. 
 
Vrede met jou zijn 


