
ค่าย SDA ฟ้ืนฟูจิตวญิญาณ กาญจนบุรี คร้ังที ่2  ค้นพบเรือโนอาร์แล้ว ! หมอโชติช่วงไปดูแล้วที่

ประเทศตุรก ีจะมารายงาน    13 – 17 เมษายน 2561    พระเยซูจวนเสด็จกลบัมาแล้ว  เตรียมพร้อมหรือยงั ?  
ฉบับย่อ

 เชิญเข้าร่วม คา่ยฟืน้ฟู campmeeting ทา่มกลางธรรมชาติท่ีสวยงาม ติดแม่น า้แควใหญ่ท่ีมีช่ือเสยีง ท่ีจงัหวดักาญจนบุรี  เทา่ท่ีทราบ 

เราไม่เคยมีหรือไม่คอ่ยมีคา่ยฟืน้ฟูจิตวิญญาณ โดยมีการ กางเต๊นด้วย ทา่มกลาง ภเูขาและธรรมชาติท่ีแท้จริงนอกเมือง โดยมีนกัเทศน์ท่ี
กล้าท่ีจะเทศนาความจริงท่ีเป็นพระวจน และการทรงเตือนสดุท้ายของ  พระเจ้า--ทตูสวรรค์ 3 องค์ และเป็นการพกัผ่อนและ
พบปะพี่น้องคริสเตียน ทา่มกลางธรรมชาติท่ีเงียบสงบหา่งไกลจากความวุน่วายและปัญหา ศกึษาพระคมัภีร์  อธิฐานและฟังพระค าของ
พระเจ้า  การอยูท่า่มกลางธรรมชาติจะท าให้เราเข้าใกล้ชิดพระเจ้ายิ่งขึน้

ท าไมท่านต้องเข้าร่วมค่ายฟ้ืนฟู ?  พระเจ้าทรงบญัญัติไว้วา่ ให้ลกูหลานชาวอิสราเอลในพระคมัภีร์รวมตวักนัทกุๆปี (คา่ยฟืน้ฟู) 

เช่น เทศกาลปัสกาและเทศกาลอ่ื่นๆ เพื่อให้ผู้คนของพระเจ้าเข้มแข็งด้านจิตวิญญาณ แต ่เราได้ละเลยคา่ยฟืน้ฟู (เลวีนิติ 23:4-8) 

ค าแนะน าของนาง เอเลน จี ไวท์  “ให้ทุกคนร่วมเข้าคา่ยฟืน้ฟูประจ าปี..ทกุคนควรมีความรู้สกึวา่พระเจ้าทรงเรียกให้เขาร่วมเข้า

คา่ยฟืน้ฟู ถ้าเขาไม่ท าตวัให้วา่งเพื่อวาระพิเศษท่ีพระเจ้าประทานให้เพื่อเขาจะได้เข้มแข็ง..เขาก็จะอ่อนแอลงเร่ือยๆ.. มาเถิด!ทา่นพี่น้อง.. 

มาร่วมเข้าคา่ย มาหาพระเยซูคริสต์ พระเยซูจะมาร่วมงานเลีย้งฉลอง..และจะทรงช่วยทา่นในสิ่งท่ีทา่นจ าเป็นและต้องการ”2T 575 
นางเอเลน  ไวท์  กลา่ววา่ ถ้าเราอาศยัอยูใ่นเมืองในช่วงก าลงัเร่ิมจะเข้าสู ่”ยคุแหง่ความยากล าบาก” เราก็จะไม่รอด เพราะเราจะหนีออก
จากเมืองไม่ไดและเราก็ไม่สามารถซือ้หาอาหารกิน             

คุณพร้อมเผฃิญกับปัญหาวิกฤต ต่อไปนีห้รือยัง ? กฏหมายวนัอาทิตย์ ตามค าท านายของพระคมัภีร์ อเมริกาและคริสตจกัรโรม 
จะร่วมมือกนั (วิวรณ์ 13  บางประเทศเร่ิมมี ก.ม. แล้ว), กฏหมายห้ามซือ้ห้ามขาย (วิวรณ์13:17), กฏหมายฆา่คนนบัถือวนัเสาร์(วิวรณ์ 

13:15), กฏหมายกดขี่ขม่เหงอยา่งนา่กลวั (วิวรณ์ 17:6, 19:2, 19:4) ยคุแหง่ความยากล าบากอยา่งไม่เคยมีมาก่อน (ดาเนียล 12:1) ภยั

พิบติั 7 ประการนา่กลวัอยา่งไม่เคยเห็น (วิวรณ์ 16)  วนัพิพากษาของโลก และพระเยซจูวนเสด็จกลบัมาแล้ว  เตรียมพร้อมหรือยงั ? 

ทางออกของ SDA คือ ย้ายไปอยู่ในชนบท ก่อนจะสายเกินไป ตามค าเตือนของศาสดาพยากรณ์ของเรา  ถ้าอยู่ในเมืองก็จะ
ไม่รอด เพราะเม่ือ ถึงวกิฤตแล้วอาจจะออกไม่ได้ Country Living by EGW  ( ดหูนงัสอืแปลของหมอโชติช่วง  “สงครามระหว่าง

ความดีกับความช่ัว แปลจาก “The Great Controversy”  by Ellen G. White-- บทท่ี 25, 35,28, และ39 ; นางเอเลน จี ไวท์ 

เลา่อดีตของความโหดเหีย้มของคริสตจกัรโรมท่ีได้ทรมานและเขน่ฆา่คริสเตียนนบัล้านๆคนท่ีเช่ือพระคมัภีร์ (หน้า 50, 189,190, 
Appendix   10) และ ท านายเร่ืองการกดข่ีขม่เหงตามพระคมัภีร์ วา่จะเกิดขึน้อีก หน้า 658,659,626  )

การมาร่วมคา่ยฟืน้ฟูจิตวิญญาณเป็นก้าวแรกของการเตรียมตวัพบกบัวิกฤการณ์และเรียนรู้วา่ท าไมเราต้องหนีออกจากเมืองและฝึก
เอาตวัรอดเพ่ือมีชิวติในชนบทหรือท่ามกลางป่าเขา 



ค่าใช้จ่าย ค่าลงทะเบียน (ไม่มีการคืน)ส าหรับผู้ ท่ีพกัในคา่ยต้องพกัและอยูร่่วมฟัง 2 วนั 2 คืน เป็นอยา่งน้อย 48 ชัง่โมง  บริจาคในการ
ร่วมเข้าคา่ยฟืน้ฟู คนละ100 บาทตอ่คืน ต้องช าระเงินอยา่งน้อย 200บาท กอ่นไป ส าหรับ พกั 2 คืนแรก แตถ้่าพกัมากกวา่นัน้ต้องช าระ
เพิ่มคืนละ 100 บาท ส าหรับผู้ ท่ีพกัเองนอกบริเวณคา่ยไม่จ ากดัเวลาในการฟัง แตต้่องช าระเงินคา่ลงทะเบียนก่อนไปคา่ยเพียง 100 บาท 

การลงทะเบียน หมดเขต 7 เมษา ต้องลงทะเบียนก่อนเข้าคา่ย (คา่ยฟืน้ฟูจะยกเลกิถ้ามีผู้ลงทะเบียนมาพกัน้อยกวา่ 10 ทา่น –จะคืน

เงินให้หมด) อาหาร-ไม่มีบริการ ต้องจดัหาเองหรือปรุงอาหารเองแบบคา่ยกองไฟ ที่พัก ให้น าเต๊นมา (เต๊นของคา่ยมีจ านวนจ ากดั) มี 8 

ห้อง ใน“บ้านป่า”พกัแบบงา่ยๆ-นอนเสือ่ มีศาลาใหญ่ ให้พกัแตต้่องเอามุ้ งและเสือ่มาเอง(มี รีสอร์ทและโรงแรมทนัสมยัอยูใ่กล้ๆ) 

สถานที่ กาญจนบุรี สวนหมอโชติช่วง  ริมแมน่ า้แควใหญ่   ผู้เทศนา : โปรดวางใจในพระเจ้า พระองค์จะจดัหาผู้ ท่ีดีท่ีสดุให้ทา่น ทา่น

ประสงค์จะเข้าคา่ยเพื่อพบกบันกัเทศน์หรือเพื่อพบพระเจ้า? จะฟังนกัเทศน์หรือฟังพระสรุเสยีงของพระเจ้า? ค้นพบเรือโนอาร์แล้ว หมอ

โชติช่วงไปดูแล้วที่ประเทศตุรกี  และที่อิสรเอล (คน้พบแลว้ เมืองโสโดมและโกโมราห์ และก าแพงเมือง เจอริโคร์  และที่ อียปิต ์(คน้พบ 
ต าแหน่งโมเซส์ขา้มทะเลแดง และเจอลอ้รถมา้ของฟาร์โรห์ และ หลุมฝังศพและยุง้ฉางของโจเซ็บแลว้ จะมารายงาน                                                                                                                                                             
 
ผู้จัดค่ายฟ้ืนฟู SDA: Watchmen Warriors’ Ministry น.พ.โชติช่วง ชตุิธนร    081- 830 6366;  095- 595 -1259;                      

Contact:  โบสถ์จีน  น.พ.ศภุชยั 081-921 9280  ศจ.ทรงฤทธ์ิ 089-184-4707  โบสถ์ไทย  คณุอนนัต์ คณุเรณ ู 
โบสถ์ มชิช่ัน ศจ.เหรียญชยั Homer, Judith; โบสถ์อังกฤษ    Somchote, Phoebe, Ganda, Amara, L. J.                    

Email:  chok_c@hotmail.com     www.doctorfreedom.com  

 
โปรดช่วยอธิฐานเผ่ือค่ายฟ้ืนฟูจิตวิญญาณนีด้้วยเพราะซาตานอยากจะขดัขวางและไม่ให้ท่านร่วมค่ายฟืน้ฟูนี*้*  
 
 
 
 
**ดหูนงัสือ  “สงครามระหวา่งความดีกบัความชัว่” บทท่ี 32 เร่ือง “หลมุพรางของซาตาน” หน้า 556 และ557  (หน้า  
657 และ 658) 
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