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Bibelboken som bär namnet Efesierbrevet är fascine
rande läsning för den som försöker förstå livets grundläg
gande dynamik. I ett relativt kortfattat text material ritas 
en verklighetsbild som vi alla känner igen. Vardagslivets 
inre gränsstationer mot ondskan markeras tydligt i vårt 
inre landskap. Inte som en samling moraliska måsten utan 
snarare med en igen känningsfaktor som träffar oss mitt 
i livet. Relationer och familj, arbetsplats och etik, tro och 
församling, presenteras på ett så naturligt sätt att alla kan 
känna igen sig. Samtidigt håller den snart tvåtusenåriga 
texten en intellektuellt bländande skärpa. Det andliga 
djupet i orden tillför en dimension som skiljer texten från 
alla andra goda råd. Orden är inte bara en guide till väl
befinnande eller en coachning för goda relationer. Orden 
är skapande och gör skillnad på ett djupare plan. Orden 
som ursprungligen riktades till efesierna med hemvist i en 
kosmopolitiskt och dynamisk miljö är fortfarande vägvi
sande för den som vill upprätt hålla sina värderingar och 
principer. 

Frontlinjer är skriven utifrån tankarna och grund satserna 
som finns i Efesierbrevet. Den är fristående men kan 
samtidigt ses som den tredje boken Dan Salomonsson 
skrivit med bibeltexten som utgångspunkt för att förstå 
och hantera livsfrågorna. De tidigare två böckerna är Josua 
– Ett liv som satte spår, ett ledarskap som visade vägen och 
Från början – upptäck Guds ursprungstanke med skapelsen.

om författaren:
Med erfarenhet från vitt skilda 
verksamhetsfält är Dan Sa
lomonsson först och främst 
Ordets tjänare. I den kallelsen 
har det skapats erfarenhet av 
offentligt ledarskap. 

Som pastor i Stockholm och 
Uppsala har han de senaste 
åren varit initiativtagare till en 

rad projekt och nätverk. 
Dan har medverkat i och skrivet ett flertal böcker.  

Född och uppvuxen i Karlskoga, pappa till tre barn och gift 
med Eleonor.
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