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 หนังสือ “ปลายทางแหงความหวัง” ที่ทานถืออยูในมือเลมนี้ 
เขียนขึ้นเมื่อหนึ่งรอยกวาปที่แลว โดย เอลเลน จี. ไวท. นักเขียนสตรี
ชาวอเมริกัน ผูมีโอกาสเรียนหนังสือเพียงสามป เธอไดบรรยายถึงเรื่อง
ราวของความขัดแยงระหวางความดีและความชั่ว ฝายธรรมะและฝาย
อธรรม บอกเลาเร่ืองราวประวัติศาสตรของโลกในอดีต สูยุคปจจุบันและ
สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ชี้ใหเห็นความขัดแยงที่จะกอใหเกิดปญหา
ในสังคมโลก ภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งจะมีผลตอชีวิตและความเปนอยู
ของเราทุกคน บอกใหรูถึงเหตุการณชวงสุดทายของโลกใบน้ีวาจะมี
อะไรเกิดข้ึน ชะตากรรมของมวลมนุษยจะเปนอยางไร “ปลายทางแหง
ความหวัง” มีคําตอบสําหรับทุกคน ดังนั้นการไดหยิบหนังสือเลมนี้
มาอาน จึงเปนการเปดโลกอีกมุมหน่ึงท่ีทานไมเคยไดรับรู และจะนําทาน
ไปสูความเขาใจท่ีไมเคยไดทราบมากอน เพื่อใหผูอานทุกคนตัดสินใจวา 
ควรเตรียมตัวใหพรอมสําหรับเหตุการณที่กําลังจะเกิดข้ึนอยางไร

เริ่มจากความรัก 
 พระคัมภีรไบเบิล1  หนังสือเกาแกที่สุดเลมเดียวในโลกบันทึกไววา
มีพระเจา พระองคเปนผูสรางจักรวาล ทรงสรางโลกในหกวันและวันที่เจ็ด
เปนวันพักผอน ความเชื่อเรื่องหนึ่งสัปดาหมีเจ็ดวันจึงมีที่มาจากการสราง
โลกนี้เอง พระเจาทรงสรางมนุษยชายและหญิงคูแรกของโลก ใหมีชีวิตที่
สมบูรณแบบ ชีวิตท่ีเปนนิรันดร โลกในขณะน้ันมีความสุข สมบูรณพรอม
ทุกอยาง ไมมีความทุกขยาก ความเกลียดชัง ความช่ัวรายและไมมี

อารัมภบท

1 พระคัมภีรของชาวยิวและคริสเตียน



ความตาย เร่ืองราวนี้แตกตางจากที่เราเคยเรียนในวิชาวิทยาศาสตรซึ่ง
สอนวา มนุษยวิวัฒนาการมาจากสัตว พฤติกรรมชั่วรายของมนุษยเปน
ผลมาจากสภาพเดิมของการขาดการพัฒนา ขณะที่พระคัมภีรไบเบิล
บันทึกวา พระเจาทรงสรางโลกและสรรพสิ่งในโลก รวมทั้งชีวิตของมนุษย
ดวยความรัก ซึ่งเปนส่ิงหลอเล้ียงทุกชีวิตใหดํารงอยู แมจะมีอุปสรรค
มากมายเพียงใดก็ตาม

กําเนิดชีวิตและความตาย
 ขณะท่ีพระคัมภีรไบเบิลไดบันทึกเร่ืองราวความเปนมาของโลก 
ความเปนมาของชีวิต ขณะเดียวกันหนังสือเลมนี้บอกใหเรารูวามารหรือ
ซาตาน2 มีจริง มันคือศัตรูของพระเจาและมนุษย มันคือผูใหกําเนิดความ
ตายของส่ิงมีชีวิตในโลก มันคือตนกําเนิดของความไมเช่ือฟง สิ่งช่ัวราย
ทั้งหลาย พระเจาสรางโลกอยางสมบูรณแบบ สวนซาตานสรางวิธีการ
ทําลายความสมบูรณเหลานั้น 

สองเปาหมาย
 เปาหมายการสรางโลกของพระเจาคอื ใหเปนบานของมนษุย เพือ่
เขาจะอาศัยไปตลอดนิรันดร มนุษยทุกคนนมัสการพระองคดวยความรัก
และสํานึกในพระคุณ ความรักของพระผูทรงสราง ขณะท่ีเปาหมายของ
ซาตานคือ ตองการไดรับยกยอง กราบไหวและนมัสการจากมนุษยหรือ
แมแตพระเจา มันจึงอยากเปนพระเจาเสียเอง เพื่อจะรับการยกยอง
สรรเสริญซึ่งพระเจาเทานั้นผูทรงสมควรไดรับ ซาตานกลาววา “ขาจะทํา
ใหตัวของขาเองเหมือนองคผูสูงสุด” (อิสยาห 14:14) เพื่อใหบรรลุถึง
เปาหมายน้ี มันจึงตองแยงชิงเอาความรักและการสรรเสริญที่มนุษย
มอบใหพระเจามาเปนของตัวเอง

2 ซาตาน ชื่อนี้มีความหมายวา ปฏิปกษ หรือผูขัดขวาง



ความขัดแยงยืดเยื้อ ยาวนาน 
 ในอดีตซาตานเปนทูตสวรรคของพระเจา พระองคทรงสรางขึ้นมา 
แตดวยความมักใหญใฝสูง ทูตองคนี้จึงใชวิธีการทุกอยางเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย การย้ือยุดระหวางความดีและความช่ัว ระหวางพระเจาและ
ซาตาน จึงเกิดข้ึนมาจนถึงทุกวันนี้และจะดําเนินตอไป จนกวาจะถึงเวลา
กําหนด ที่พระเจาจะทรงหยุดย้ังอํานาจของซาตานและผลแหงการกระทํา
ของมัน ดังนั้นเราทุกคนไมวาจะอยูแหงหนใดในโลก นับถือศาสนาใดก็
ตาม  ตางอยูในสมรภูมริบระหวางความดีและความช่ัวดวยกนัทัง้สิน้  พระเจา
ทรงใหสิทธิในการเลือกแกมนุษย เราสามารถเลือกอยูฝายความดีหรือ
ฝายความช่ัว  อยูฝายพระองคหรอืฝายของซาตาน  ในตอนจบของปญหาน้ี 
ผูอยูฝายพระเจาจะไดรับชีวิตนิรันดรและอยูในโลกใหมของพระองคตลอด
ไป  สวนผูเลอืกฝายซาตาน  จะถูกพิพากษาลงโทษ  จะพินาศตลอดนิรนัดร 

ความพายแพของมนุษยและชัยชนะของซาตาน
 อาดมัและเอวา  มนษุยคูแรกถกูสรางข้ึนมาใหมชีวีตินรินัดร  เหมอืน
ชวีติของพระเจา  เปนบุตรทีพ่ระองคทรงรกัและหวงใย  ตราบใดท่ีเขาเชือ่ฟง 
เปนลูกท่ีดีของพระองค เขาจะมีชีวิตท่ีไมตายและครอบครองโลกน้ีอยาง
เปนสุขตลอดไป ตรงกันขาม หากเขาเลือกเชื่อฟงซาตาน ผลที่จะตามมา
คือ ชีวิตที่ตองตาย ความเปนนิรันดรสูญสิ้น โลกตกเปนของซาตาน 
นาเสียดายท่ีชายหญิงทั้งสองคนพายแพแกซาตาน ผลที่ตามมาคือ 
มนุษยถูกแยกออกจากพระเจา มนุษยผูไมเชื่อฟง กลายเปนคนบาป ไม
สามารถเขาถึงพระเจาได เพราะบาปและความชอบธรรมไมสามารถอยู
รวมกันได ความตายเกิดขึ้น สิ่งชั่วรายท้ังหลายคือผลของความไมเชื่อฟง
เกิดขึ้นในสังคมมนุษยนับตั้งแตนั้นมา    



แผนงานแหงความรัก
 พระเจาผู “ทรงอุดมดวยความรักมั่นคง” (กันดารวิถี 14:18) ได
ทรงกําหนดแผนงานในการไถมนุษยจากเงื้อมมือของซาตาน ดวยการ
ที่พระองคเสด็จมาเปนมนุษยเพื่อไถเขากลับคืนสูพระองค โดยพระเจา
ทรงเลือกชายคนหน่ึงชื่อ อับราฮัม ชนชาติฮีบรู เมื่อสองพันปกอน
คริสตศักราช ตอมาลูกหลานของเขาไดขยายตัวเพ่ิมขึ้นเปนชนชาติใหญ 
เรียกชื่อตามนามของผูใหกําเนิดชนชาตินี้วา อิสราเอล พวกเขาจะเปน
ตัวแทนของมนุษย พระผูไถโลกจะมาเกิดในประเทศนี้ อิสราเอลจะเปน
เสมือนสื่อกลางนําเอาเร่ืองราวของพระเจาผูทรงพระชนมไปเผยแพรแก
ชาวโลกทั้งมวล
 
ซาตานขัดขวาง 
 ซาตานไมตองการเห็นแผนงานไถมนุษยใหรอดพนบาปเกิดข้ึน 
มนัจงึพยายามขัดขวางทุกวถิทีาง  โดยการทําลายคนอิสราเอล  เมือ่ชนชาติ
นี้เติบใหญในประเทศอียิปต พวกเขาไดถูกชาวอียิปตบังคับไปเปนทาส 
400 ป พระเจาจึงเรียกโมเสส เปนผูนําคนอิสราเอลออกจากอียิปตไปสู
แผนดินคานาอัน พื้นท่ีซึ่งเปนที่ตั้งของประเทศอิสราเอลในปจจุบัน 
 เมื่อทําลายอิสราเอลครั้งแรกไมสําเร็จ ซาตานซึ่งทํางานผาน
ประเทศมหาอํานาจของโลกตลอดมา ไดทําลายชาติอิสราเอล ทําใหคน
อิสราเอล 12 เผา ถูกทําลาย เหลือแตเผายูดาห ซาตานใชอํานาจทางการ
ทหารของประเทศบาบโิลน  มหาอาํนาจของโลกยคุโบราณ  ยดึและทาํลาย
อิสราเอล เหตุเพราะคนอิสราเอลไมเชื่อฟงพระเจา ไมสนใจทําหนาที่
คนกลาง พวกเขายึดเอาความจริงและพระพรของพระเจาไวกับตัวเอง 
ดื้อดึง ทํารายบรรดาผูสื่อขาวของพระเจาท่ีคอยตักเตือน จนในท่ีสุดความ
ชัว่ของพวกเขาข้ึนถงึขดีสดุ พระเจาจงึยอมใหบาบโิลนยกทัพไปยึดประเทศ
อิสราเอล เมื่อประมาณ 600 ป กอนคริสตกาล ซึ่งตรงกับสมัยพุทธกาล 



พระผูไถถือกําเนิด
 หลังจากเปนเชลยอยูในบาบิโลน 70 ป คนยูดาหหรือยิว ไดกลับ
ไปสรางบานเมืองอีกคร้ัง ดํารงชาติพันธุจนถึงสมัยที่จักรวรรดิโรมันเจริญ
รุงเรืองครอบครองโลกในขณะนั้น รวมทั้งประเทศอิสราเอลดวย บานเมือง
ถูกยึดครอง ประชาชนระสํ่าระสาย สิ้นหวัง ทามกลางความมืดมนของ
ประเทศและประชาชน ทามกลางความตกตํ่า หมดหวังนั้นเอง พระเยซูได
เสด็จมาประสูติจากหญิงพรหมจารี พระองคทรงทําหนาที่ของพระเจาใน
โลก แสดงใหมนุษยไดเห็นพระลักษณะของพระเจา พระเยซูทรงส่ังสอน
และชวยเหลือประชน จนวาระสุดทายแหงชีวิตทรงยอมสิ้นพระชนมดวย
ความทุกขทรมานโดยน้ํามือมนุษยเพื่อนรวมชาติ ผูที่พระองคทรงสราง
ขึ้นมา
 ซาตานผูเฝาทําลายแผนการของพระเจามาตั้งแตตน มันทําลาย
แผนงานทุกอยางของพระองค ตั้งแตการสรางชาติอิสราเอลมาจนถึงเมื่อ
พระเยซูเสด็จมาประสูติ ดวยความพยายามทําลายชีวิตของพระองค
ตั้งแตเปนเด็ก เมื่อพระองคทรงทําหนาที่ มารผจญเหลานั้นยิ่งเพ่ิมความ
พยายามทําลายพระองค  ในท่ีสดุพวกมันทําสาํเร็จ  แตสิง่ท่ีซาตานทําไมได
คอื  สรางชวีติ  พระเยซเูทานัน้ผูทรงสรางได  ดงันัน้เมือ่พระองคสิน้พระชนม
แลวสามวัน ไดทรงเปนข้ึนมาจากความตายสูชีวิตอีกคร้ัง ทรงประทับอยู
ในโลก 40 วัน จากน้ันจึงเสด็จกลับไปสวรรค และทรงสัญญาวาพระองค
จะเสด็จกลับมาในโลกน้ีอีกคร้ัง เพื่อสรางโลกน้ีขึ้นใหมใหเหมือนกับโลกท่ี
ทรงสรางไวในอดีต เปนโลกท่ีไมมีความบาป ความเจ็บไข และความตาย  
มนุษยทุกคนจะอยูอยางเปนสุขตลอดนิจนิรันดร พระเยซูทรงเรียกการไถ
ใหรอดพนจากบาป จากอุงมือมาร เขาไปสูชีวิตใหม และไดเขาสูแผนดิน
โลกใหม สวรรคที่พระองคทรงเตรียมไวนี้วา “ขาวประเสริฐ” หรือ ขาวดี 



ขาวดีสูชาวโลก 
 หลังจากการเสด็จกลับสูสวรรคของพระเยซู เรื่องราวของพระองค 
ขาวประเสรฐิแหงการไถบาปนีไ้ดประกาศไปทัว่ดินแดนปาเลสไตน  สูเอเชยี
นอย ยุโรป และอีกหลายทวีป ซาตานพยายามหยุดยั้งการประกาศขาวดี
ของพวกคริสเตียน ดวยการใชอํานาจทางการเมืองของรัฐบาลอิสราเอล
และรัฐบาลโรมัน มหาอํานาจในสมัยนั้นทําลายคริสเตียน คนเหลานี้จึง
หนีไปอยูตามท่ีตางๆ ยิ่งทําใหขาวดีของพระเยซูกระจายออกไปราวเมล็ด
พืชท่ีฟุงกระจาย ไมมีใครจะหยุดย้ังได คริสเตียนจํานวนมากไดยอมสละ
ชีวิตเพื่อเปนพยานใหแกพระเยซู เพราะพวกเขาเช่ือวา ในท่ีสุดเขาจะเปน
ขึ้นมาจากความตายเหมือนพระอาจารย 

ศัตรูในรูปแบบใหม
 เมือ่ไมสามารถหยดุยัง้ขาวประเสรฐิของครสิเตยีนทีก่ระจายออกไป
ทั่วดินแดนตางๆ ได ซาตานจึงเห็นวา การทําลายลางดวยดาบและอาวุธ
ไมสําเร็จผล มันจึงใชวิธีที่แยบยลกวา โดยการใหผูนําคนที่ไมเชื่อแทเขา
มาในคริสตจักร ดังตัวอยาง จักรพรรดิคอนสแตนตินแหงอาณาจักรโรมัน 
รับเช่ือเขามาเปนคริสเตียน นับเปนจุดเร่ิมตนของการตอตานพระเยซูใน
รูปแบบท่ีแมแตคริสเตียนก็ไมสังเกต การนําเอาความเช่ือ วิถีปฏิบัติของ
ชาวโลกเขามาผสมผสานอยางกลมกลืนกับคําสอนของพระเยซู ในท่ีสุด
ไดกลืนความจริงไปแทบหมดสิ้น คริสตจักรที่ตั้งอยูตามบาน มีผูนําตาม
แบบอยางของพระคัมภีร การนมัสการอยางเรียบงายในโบสถ ตามบาน 
กลายเปนวิหารใหญโตหรูหรา พิธีนมัสการแบบงายๆ ถูกทดแทนดวยพิธี
อันซับซอน จนในท่ีสุดเวลากวาหน่ึงพันป ศาสนาเรียบงายของพระคริสต
ไดถูกทดแทนดวยศาสนาท่ีผสมผสานระหวางวิถีทางโลก ถือเอาขนบ
ธรรมเนียมปฏิบัติอยูเหนือพระคัมภีร ยุคแหงความรุงเรืองของคริสตจักร
เทียมเทจ็นี ้เรียกวา ยคุมดืฝายจิตวญิญาณ  ซาตานไดรบัชยัชนะ ครสิเตยีน



ที่สัตยซื่อหนีเขาปา อีกหลายชีวิตนับไมถวนถูกจับขัง ทรมาน สังหาร
หลายลานคน 

สูยุคปฏิรูป 
 ขณะท่ีความจริงของพระเจาถูกบดบังดวยความมืดของศาสนาท่ี
ไมยึดมั่นในคําสอนของพระคัมภีร นักบวชหนุมชาวเยอรมันชื่อ มารติน 
ลูเธอร ไดลุกข้ึนมาเรียกรองใหมีการปฏิรูปคริสตศาสนาเสียใหม เขาถูก
ปฏเิสธและตราหนาวาเปนพวก “โปรเตสแตนท” (Protestant) ซึง่หมายถงึ
พวกตอตานคริสตจกัรทีม่อีาํนาจทัง้การเมอืงและการศาสนา  พวกทีต่อตาน
จึงถูกขับไล การปฏิรูปศาสนาจึงเกิดข้ึนเหมือนไฟลามทุง ความจริงใน
คําสอนของพระคัมภีรที่หายไปไดกลับคืนมาอีกครั้ง มีการแปลพระคัมภีร
ออกมาเปนภาษาท่ีสามัญชนอานได พิมพและจําหนายพระคัมภีรอยาง
กวางขวาง ตรงกันขามกับเม่ือสมัยถูกครอบงําดวยศาสนาหลัก ผูใดมี
พระคัมภีรจะถูกลงโทษสถานหนัก ประชาชนหันมาศึกษาพระคัมภีรอยาง
จรงิจงั  แสงสวางของพระเจาไดเปดตาใจของผูใฝรู ยิง่ไปกวานัน้การปฏริปู
ศาสนา จุดประกายการปฏิรูปชาติบานเมือง ประเทศท่ีไดรับผลพวงของ
การปฏิรูปศาสนาในยุโรป เจริญกาวหนาทางวิทยาการอยางไมเคยมี
มากอน นําไปสูความม่ังคั่ง ศีลธรรมดีงาม และสังคมท่ีดีขึ้น ดังท่ีเราได
เห็นในหลายประเทศขณะน้ี ลวนไดรับผลดีของการปฏิรูปศาสนา ขณะ
เดียวกัน คริสตจักรใหญที่สูญเสียอํานาจ ตองการอํานาจกลับคืนเหมือน
เดิม จึงใชวิธีการตางๆ ทั้งวิธีทางการทูตและอํานาจทางทหาร การกดข่ี
ขมเหงอยางรุนแรงจึงเกิดขึ้น คริสเตียนทําลายคริสเตียนดวยกันเอง 
เทากับมารซาตานไดรับชัยชนะ ดังคําพยากรณ “ทรงอนุญาตใหมันทํา
สงครามกับบรรดาธรรมิกชนและชนะพวกเขา” (วิวรณ 13:7) 



สูโลกใหม
 การกดขี่ขมเหงของคริสเตียนฝายที่ถืออํานาจรัฐซึ่งมีตอคริสเตียน
กลุมอื่นท่ียึดมั่นในความจริงตามคําสอนของพระคัมภีรไบเบิล ทําใหคน
เหลานั้นตองหลบภัย พวกเขาตองอพยพหนีกระจัดกระจายไปท่ัวโลก 
คริสเตยีนจํานวนหนึง่เดนิทางไกลดวยเรอืไปถงึแผนดนิอเมรกิา  ทีพ่วกเขา
เรียกวา “โลกใหม” จึงกลายเปนผูสรางชาติใหมขึ้นในโลกคือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในรัฐธรรมนูญของประเทศใหมที่ตราข้ึน มีสาระสําคัญใน
การแยกการเมืองออกจากการศาสนาอยางชัดเจน ใหสิทธิแกประชาชน
ในการนับถือศาสนา นมัสการพระเจาตามตองการ โดยรัฐไมกาวกาย 
สหรัฐอเมริกาจึงเปนเสมือนเมืองลี้ภัยของคริสเตียนที่แสวงหาอิสรภาพ
ในการปฏิบัติศาสนกิจ ประเทศนี้จึงเปนฐานมั่นคงของคริสเตียนในการ
ประกาศขาวประเสริฐไปท่ัวโลก 

วิกฤตการณคร้ังสุดทาย
 สหรัฐอเมริกา ดินแดนแหงอิสรภาพจึงเปนที่หมายปองของ
อํานาจมืดท่ีจะครอบงําประเทศนี้ ยึดเอาอํานาจทางการทหาร เศรษฐกิจ
และการเมือง เหมือนกับมหาอํานาจของโลกในอดีตเชน บาบิโลน โรมัน 
ซึ่งลวนตกอยูในมือของผูขัดขวางพระเจา เพ่ือทําลายแผนงานของ
พระองค ในอดีตซาตานเคยทําลายอิสราเอล เพ่ือหยุดยั้งแผนการที่
พระเยซจูะเสดจ็มาในโลกเพือ่ไถบาปอยางไร  ในอดีต  ปจจบุนัและอนาคต 
ซาตานจะทําลายคริสเตียนผูรอคอยและเรงการประกาศขาวดีแกชาวโลก
ไดรูวาพระเยซูจะเสด็จกลับมายังโลกอีกไมนานนี้ แตถึงแมซาตานจะ
พยายามเพียงใดก็ตาม แผนการไถมนุษยใหรอดพนอํานาจช่ัวรายของ
มารของพระเจาจะตองสําเร็จ ไมมีใครหรือสิ่งใดหามพระเยซูไมใหเสด็จ
กลับมาในโลกนี้ได  พระองคจะเสด็จมาอยางแนนอน  เพราะเหตุนี้ซาตาน
จึงตองใชทุกวิถีทางในการทําลายแผนการของพระเจา ทําลายผูติดตาม



พระองค โดยใชอํานาจในธรรมชาติ อํานาจทางการเมืองของประเทศ
มหาอํานาจ เพื่อกดขี่บังคับคนทั้งโลกใหทําตามแผนงานที่มันวางไว 
ประวัติศาสตรของการกดขี่ขมเหง ทําลายลางบรรดาคนที่สัตยซื่อของ
พระเจากําลังจะเกิดซ้ําอีกคร้ัง สหรัฐอเมริกาจะเปนเสมือนโรมันในอดีต 
เพื่อทําใหแผนงานของซาตานบรรลุผล

หนทางที่มนุษยทุกคนตองเลือก
 ในวาระสุดทาย ชาวโลกตองเลือกวาจะนมัสการผูใด ระหวาง
พระเจาและซาตาน ปลายทางของโลกน้ีมีทางสองแพรง มนุษยทุกคน
ตองเลือก ระหวางทางของพระเจาที่นําไปสูชีวิตนิรันดร และทางของ
ซาตานคือ ความตายนิรันดร

ปลายทางแหงความหวัง 
 ดวยเหตุนี้ หนังสือ “ปลายทางแหงความหวัง” ซึ่งคัดตอนมา
ของหนังสือ The Great Controversy ซึ่งเขียนโดย เอลเลน จี. ไวท. 
จัดพิมพครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1870–1884 เมื่อ 130 ป ที่แลว ไดบันทึก
เหตุการณตางๆ นับต้ังแตสมัยหลังกรุงเยรูซาเล็มลมสลายในป ค.ศ. 70 
เปนตนมา จนถึงแผนดินสวรรคของพระเจากลับคืนสูมนุษย
 ทานผูอานมีสิทธิ์เลือกเอาระหวางฝายธรรมะและฝายอธรรม  
หนงัสอืทีท่านถอือยูในมอื  จงึเปรยีบเสมอืนคูมอืการเดนิทางไกล  ผูจดัพมิพ
หวงัเปนอยางยิง่วา ผูอานจะไดประโยชนจากการอานและเตรียมตวั  เพียง
เทานี้ ก็นับวาเราไดบรรลุวัตถุประสงคของการทําหนาท่ีในการเปดเผย
ความจริงแลว

ผูจัดพิมพ



สารบัญ
        หนา
 บทท่ี 1 ความเปนศัตรูระหวางมนุษยกับซาตาน 13
 บทท่ี 2 ผีและวิญญาณชั่ว 18
 บทท่ี 3 วิธีเอาชนะมารราย 25
 บทท่ี 4 มีอะไรอยูเบื้องหลังความตาย 36
 บทท่ี 5 ลัทธิทรงวิญญาณมาจากไหน? 50
 บทท่ี 6 ความขัดแยงที่กําลังจะเกิดข้ึน 59
 บทท่ี 7 สิ่งเดียวท่ีปกปองเราได 68
 บทท่ี 8 ขาวสุดทายของพระเจา 76
 บทท่ี 9 เวลาแหงความทุกขยาก 85
 บทท่ี 10 ประชากรของพระเจาไดรับการชวยเหลือ 101
 บทท่ี 11 วนัโลกาวินาศ 116
 บทท่ี 12 ปลายทางแหงความหวัง ผาสุกนิรันดร 124


