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Zadaniem niniejszego zbioru jest pobudzenie do spojrzenia na codzienne rzeczy i oczywiste sprawy w
sposób inny niż zwykle. Dzięki temu– miejmy nadzieję, że tak będzie – czytelnik będzie mógł dostrzec
podwarstwą banału coś, co mówi o rzeczywistości innej, o porządku odmiennym, niż ten na ogół
doświadczany. Jeśli się to uda, cel niniejszej publikacji zostanie osiągnięty.W skład książki wchodzą felietony
ukazujące się przez kilka latna łamach baptystycznego miesięcznika Słowo Prawdy w ramach cyklu "Punkty
widzenia" oraz artykuły spoza cyklu. Całość zaś otwiera wcześniejnie publikowany esej, specjalnie w tym
celu napisany. Teksty zostały przygotowane i ułożone według nowego porządku tak, by składały się na
spójną całość. Nie tworzą jednak zamkniętej wyczerpującej monografiiczy ostatecznego traktatu
filozoficznego. Dotykają one najważniejszych tematów, jakie pojawiały się w dziejach ludzkiejmyśli, ale z
perspektywy czytelnika niekoniecznie z ową myślą obeznanego.[fragment Wstępu]
Całość podzielona jest na 4 części:
I. Stąd do wieczności
1. Wstęp
2. Głupstwo głoszenia krzyża
3. Prawda. Co oznacza w Biblii?
4. Co to jest prawda?
5. Wieczność i wiara
6. Świat realny, wirtualny, rzeczywistość ostateczna
7. „Wierzę w Boga”, czyli w co?
8. Nie tylko Darwin. O napięciach między wiarą a nauką.
9. Światopoglądy wokół nas
II. Z Bożej wieczności do ludzkiej historii
1. Wstęp
2. Wolność, konieczność, przeznaczenie
3. Logos - wieloznaczne Słowo
4. Początek i początki
5. Człowiek - obraz Boży
6. Czas cz. I - Czyli o przemijaniu
7. Czas cz. II - Czyli po co nam historia?
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III. Refleks wieczności w porządku doczesnym
1. Wstęp
2. Po co wierzącym polityka?
3. Chrześcijaństwo, konserwa czy postęp?
4. Jednostka, społeczeństwo, Bóg
5. Trzy patriotyzmy
6. Rodzina, ach rodzina... A co z singlami?
7. Miłość, czyli rozwiązanie problemu: łaska czy uczynki
IV. Kultur i Sacrum, czyli wieczność w doczesności
1. Wstęp
2. Bóg, który stał się ciałem
3. Wielki tydzień
4. Znaki Bożej obecności
5. Nabożeństwo: kilka uwag filozofa-chrześcijanina
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