
 

«Bibelens røde tråd»  
er en nylig utkommet bok i et samarbeid mellom forlagene Lunde og 
Sambåndet. Boken er skrevet av en finne: Leif Nummela og har som hovedtema 
å vise blodet og Kristus gjennom GT og hvordan det i NT igjen og igjen vises til 
oppfyllelsen av disse profetiene i GT. 

Boken har myk innbinding, er på 223 sider og prisen er satt til kr. 225,-.  Boken 
er lettlest, er systematisk og greit oppbygd noe som gir de store oversikter og 
klare sammenhenger som peker fremover mot Jesu komme og soningsdød, 

Boken er utstyrt med en rekke oversiktlige tabeller med navn og årstall på 
konger, riker og profeter m.m. noe som gjør at man ikke mister tråden, og er 
samtidig en utmerket oppslagsbok senere når en trenger et raskt oppslag på 
navn, år og hendinger i Bibelen. Her er brukt NB88/2007. 

Første gang jeg hørte om den «røde tråd» i Bibelen var misjonær Guttorm Raen 
som talte om denne tråden – slik man hadde sikkerhetstråd og vannmerke i 
pengesedlene. Slik var blodet og Kristus sannhetstråden og vannmerket i GT og 
NT også. Derfor ble jeg særlig glad da jeg fant denne boken som fikk fram dette 
på en veldig god, sammenhengende og god måte. 

Noen få og små spørsmåltegn ble det i margen, men ikke mange og viktige. Kun 
et sted fant jeg noe jeg mener var en direkte feil og det er at han ikke får fram 
at det er bekreftet i Hoseas 11,1 det som Matteus sier at Gud kalte Jesus fra 



Egypt. Mange bøker har jeg kjøpt i årenes løp, men kvart og halvlest – fordi jeg 
ikke ville bruke mer tid på dem. Denne ble lest fra første til siste siden med 
takknemlighet, En god julegave. 

AKF/Krossen Media har sikret seg en del eksemplarer som vi gjerne 
sender deg en eller flere. Prisen er altså kr. 225,- + fr.  

AKF Pb 196, 4734 Evje, tlf.: 37931053 eller akf-evje@online.no.  

Jørgen Høgetveit sek  
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