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I blodsförbund med Gud
Sven Bengtsson
Få saker är så revolutionerande som förståelsen om 
att man är i blodsförbund med Gud. Var beredd på en 
förvandlande effekt på hela ditt liv! Din tro kommer att 
skjuta i höjden, din vandring och gemenskap med Gud 
att fördjupas oerhört och Bibeln bli som ny.

Betydelsen av Jesu blod är så central, och förbundet 
som Gud slutit med oss löper som en röd tråd genom 
hela Bibeln.

Författaren lägger grunden genom att förklara 
begreppet blodsförbund, och hur vi kan ha ett sådant 
med Gud. Vidare beskrivs Guds sida i förbundet, allt 
vad Han lovar och till och med förpliktigar sig själv att 
göra för dig. Det kan verka för bra för att vara sant, 
men det är sant, och ger styrka till din tro i vardagen.

Författaren tydliggör även vår sida i förbundet, och 
beskriver vad som behöver finnas för att vi ska erfara 
en öppen himmel och överflödande liv. 

om författaren:
I över 20 års tid har Sven Bengtsson fungerat som pas-
tor i församlingar i Falun, Märsta och numera i Skövde 
Pingstförsamling. Dessutom spenderade Sven och 
hans hustru Vicky en tid som missionärer i Panama 
och Latinamerika. Under åren har han också rest inom 
många sammanhang, församlingar och bibelskolor 
både nationellt och internationellt och sett mångas 
liv bli förvandlade genom en dynamisk förkunnelse 
baserad på Guds ord.

”Sven Bengtsson är en av Sveriges främsta bibellärare 
idag. Hans undervisning om blodsförbundet förtjänar att 
bli spritt i vida kretsar” per-olof eurell
 
”Vänd blicken till ett förbund och löfte som hållit genom 
seklerna, är fast som urberget och är av evig natur. Läs 
boken och din bibelläsning kommer att bli ännu mer inspi-
rerande” anders olsson

”Sven Bengtsson har en fantastisk förmåga att undervisa 
och öppna våra ögon för det dyrbaraste som finns, vårt 

förbund med Gud” andreas nielsen
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