
ค่าย SDA ฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ กาญจนบุรี คร้ังท่ี 2  ค้นพบเรือโนอาร์แล้ว !       
หมอโชติช่วงไปดูแล้วท่ีประเทศตุรกจีะมารายงาน     13 – 17 เมษายน 2561
พระเยซูจวนเสด็จกลับมาแล้ว  เตรียมพร้อมหรือยัง ?  (ฉบับยาว) 

  เชิญเข้าร่วม ค่ายฟืน้ฟู camp meeting ท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงาม ติดแมน่ า้แควใหญ่ท่ีมี
ช่ือเสียง ท่ีจงัหวดักาญจนบรีุ  เท่าท่ีทราบ เราไม่เคยมีหรือไม่ค่อยมีค่ายฟืน้ฟูจิตวญิญาณ โดยมีการ 
กางเต๊นด้วย ท่ามกลาง ภเูขาและธรรมชาติท่ีแท้จริงนอกเมือง โดยมีนกัเทศน์ท่ีกล้าท่ีจะเทศนาความ
จริงท่ีเป็นพระวจน และการทรงเตือนสดุท้ายของ  พระเจ้า--ทตูสวรรค์ 3 องค์ และเป็นการพกัผอ่น
และพบปะพ่ีน้องคริสเตียน ท่ามกลางธรรมชาติท่ีเงียบสงบห่างไกลจากความวุน่วายและปัญหา
ศึกษาพระคมัภีร์  อธิฐานและฟังพระค าของพระเจ้า  การอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจะท าให้เราเข้า
ใกล้ชิดพระเจ้ายิ่งขึน้  

ท าไมท่านต้องเข้าร่วมค่ายฟ้ืนฟู ?  พระเจ้าทรงบญัญตัิไว้วา่ ให้ลกูหลานชาวอิสราเอลในพระ
คมัภีร์รวมตวักนัทกุๆปี (ค่ายฟืน้ฟู) เช่น เทศกาลปัสกาและเทศกาลอ่ื่นๆ เพ่ือให้ผู้คนของพระเจ้า

เข้มแข็งด้านจิตวญิญาณ แต่ เราได้ละเลยค่ายฟืน้ฟู (เลวีนิต ิ23:4-8)

ค าแนะน าของนาง เอเลน จี ไวท์  (ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า)  “ให้ทกุคนร่วมเข้าค่ายฟืน้ฟู
ประจ าปี..ทกุคนควรมีความรู้สกึวา่พระเจ้าทรงเรียกให้เขาร่วมเข้าค่ายฟืน้ฟู ถ้าเขาไม่ท าตวัให้วา่ง
เพ่ือวาระพิเศษท่ีพระเจ้าประทานให้เพ่ือเขาจะได้เข้มแข็ง..เขาก็จะอ่อนแอลงเร่ือยๆ.. มาเถิด!ท่านพ่ี
น้อง.. มาร่วมเข้าค่าย มาหาพระเยซคูริสต์ พระเยซจูะมาร่วมงานเลีย้งฉลอง..และจะทรงช่วยท่านใน
สิง่ท่ีท่านจ าเป็นและต้องการ”2T 575    นางเอเลน จี ไวท์  กลา่ววา่ ถ้าเราอาศยัอยู่ในเมืองในช่วง
ก าลงัเร่ิมจะเข้าสู่ ”ยคุแห่งความยากล าบาก” เราก็จะไม่รอด เพราะเราจะหนีออกจากเมืองไม่ไดและ
เราก็ไม่สามารถซือ้หาอาหารกิน (วิวรณ์13:17),  

คุณพร้อมเผฃิญกับปัญหาวิกฤต ต่อไปนีห้รือยัง ? คุณพร้อมเผฃิญกับปัญหาวกิฤต ต่อไปนี ้

หรือยัง ?  1) กฏหมายวนัอาทิตย์ ตามค าท านายของพระคมัภีร์ อเมริกาและคริสตจกัรโรมจะ



ร่วมมือกนั (วิวรณ์ 13  บางประเทศเร่ิมมี ก.ม. แล้ว), 2)กฏหมายห้ามซือ้ห้ามขาย (ววิรณ์

13:17), 3) กฏหมายฆ่าคนนบัถือวนัเสาร์(ววิรณ์ 13:15),   4)กฏหมายกดข่ีข่มเหงอย่างน่ากลวั 
(ววิรณ์ 17:6, 19:2, 19:4)   5) ยคุแห่งความยากล าบากอย่างไม่เคยมีมาก่อน (ดาเนียล 12:1)     

6) ภยัพิบตัิ 7 ประการน่ากลวัอย่างไม่เคยเห็น (ววิรณ์ 16)   7) วนัพิพากษาของโลก  8) พระเยซู
จวนเสด็จกลบัมาแล้ว  

 เตรียมพร้อมหรือยัง ?  ทางออกของ SDA คือ ย้ายไปอยู่ในชนบท ก่อนจะสายเกินไป 
ตามค าเตือนของศาสดาพยากรณ์ของเรา  ถ้าอยู่ในเมืองก็จะไม่รอด เพราะเม่ือ ถึงวกิฤต
แล้วอาจจะออกไม่ได้   Country Living by EGW   

           การมาร่วมค่ายฟ้ืนฟูจิตวิญญาณเป็นกา้วแรกของการเตรียมตวัพบกบัวิกฤการณ์และเรียนรู้ว่า
ท าไมเราตอ้งหนีออกจากเมืองและฝึกเอาตวัรอดเพื่อมีชิวิตในชนบทหรือท่ามกลางป่าเขา    
 
ดูหลักฐานและและ การท านายและค าอธิบายของนาง เอเลน จี ไวท์  

 ดหูนงัสือแปลของหมอโชติช่วง  “สงครามระหว่างความดีกับความช่ัว แปลจาก “The Great 

Controversy”  by Ellen G. White-- บทท่ี 25, 35,28, และ39 ; นางเอเลน จี ไวท์ เลา่

อดีตของความโหดเหีย้มของคริสตจกัรโรมท่ีได้ทรมานและเข่นฆ่าคริสเตียนนบัล้านๆคนท่ีเช่ือพระ

คมัภีร์ (หน้า 50, 189,190,  Appendix   10) และ ท านายเร่ืองการกดข่ีข่มเหงตามพระคมัภีร์ วา่

จะเกิดขึน้อีก หน้า 658,659,626  )    
 

ค่าใช้จ่าย–  ค่าใช้จ่าย ค่าลงทะเบียน (ไม่มีการคืน)ส าหรับผูท่ี้พกัในค่ายตอ้งพกัและอยูร่่วมฟัง 2 

วนั 2 คืน เป็นอยา่งนอ้ย 48 ชัง่โมง  บริจาคในการร่วมเขา้ค่ายฟ้ืนฟู คนละ100 บาทต่อคืน ตอ้ง
ช าระเงินอยา่งนอ้ย 200บาท ก่อนไป ส าหรับ พกั 2 คืนแรก แต่ถา้พกัมากกวา่นั้นตอ้งช าระเพิ่มคืน
ละ 100 บาท ส าหรับผูท่ี้พกัเองนอกบริเวณค่ายไม่จ ากดัเวลาในการฟัง แต่ตอ้งช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนก่อนไปค่ายเพียง 100 บาท  



การลงทะเบียน หมดเขต 7 เมษา ตอ้งลงทะเบียนก่อนเขา้ค่าย (ค่ายฟ้ืนฟูจะยกเลิกถา้มีผู ้
ลงทะเบียนมาพกันอ้ยกว่า 10 ท่าน –จะคืนเงินให้หมด)                    

อาหาร-ไม่มีบริการ ต้องจดัหาเองหรือปรุงอาหารเองแบบค่ายกองไฟ  

ที่พัก ให้น าเต๊นมา (เต๊นของค่ายมีจ านวนจ ากดั) มี 8 หอ้ง ใน“บ้านป่า”พกัแบบง่ายๆ-นอนเส่ือ มี
ศาลาใหญ่ ให้พกัแตต้่องเอามุ้งและเส่ือมาเอง(มี รีสอร์ทและโรงแรมทนัสมยัอยู่ใกล้ๆ)       

Hotels and Resorts:  See Google or Trip Advisor: .Mida Resort (closest –less than 1 

km.),and the rest 5-10 km away;  Erawan Princess  Hotel,  Aek-pailin River Kwai Hotel, The 

Pavilion Rim Kwai,  Nichigo Resort and Country Club,  

       

สถานที่-กาญจนบรีุ สวนหมอโชติช่วง  ริมแม่น า้แควใหญ่   สวนหมอโชติช่วง  37 km จาก จงัหวดั

กาญจนบุรี  ขบัไปทางเหนือ ถนนสาย  # 3199  ไป คร่ึงทาง น ้าตกเอราวณั    จาก จงัหวดักาญขบั 

ไป  10 กม  จะถึง ลาดหญ้า  ขบัต่อไปอีก 25 ก.ม.  จะผา่น  ท่ามะนาว  ขบัต่อไป 2 ก.ม.  ถึง

โรงเรียนหมู่บ้านเดก็  อยูด่า้นซา้ยมือ สุดร้ัวติดโรงเรียนหมู่บา้นเดก็ คือ สวนหมอโชติช่วง  (ถา้ขบั
หลงหายก็สอบถามไดท่ี้ 081-830-6366   095-595-1259  (ไม่ควรมากลางคืน ถา้มาดึกไป 
ไม่มีคนรับโทรศพัทห์รือตอ้นรับ) 

ถ้ามาเวลากลางคืน  ประมาณ 500 เมตรก่อนถึงสวนของหมอโชติช่วง จะเจอ ไมด้ารีสอร์ท Mida 

Resort อยู่ทางซ้ายมือ มีหลอดไฟสอ่งสวา่งอยู่กลางถนน ให้ขบัต่อไปอีกประมาณ 250 เมตรทาง
ซ้ายมือ ก็จะเจอไฟสีแดงกระพริบใกล้ๆป้ายช่ือโรงเรียนหรือทางเข้าของโรงเรียนหมู่บ้านเดก็และ
ให้ขบัตรงต่อไปบนถนนหลกัอีกประมาณ 250 เมตรก็จะเจอประตรูัว้ทางเข้าสวนหมอโชตช่ิวงอยู่
ทางซ้ายมือ   

 



 ผู้เทศนา : โปรดวางใจในพระเจ้า พระองค์จะจดัหาผู้ ท่ีดีท่ีสดุให้ท่าน ท่านประสงค์จะเข้าค่ายเพ่ือ

พบกบันกัเทศน์หรือเพ่ือพบพระเจ้า? จะฟังนกัเทศน์หรือฟังพระสรุเสียงของพระเจ้า? ค้นพบเรือโน

อาร์แล้ว หมอโชติช่วงไปดูแล้วทีป่ระเทศตุรก ี และท่ีอิสรเอล (คน้พบแลว้ เมืองโสโดมและโกโมราห์ 
และก าแพงเมือง เจอริโคร์  และท่ี อียปิต์ (คน้พบ ต าแหน่งโมเซส์ขา้มทะเลแดง และเจอลอ้รถมา้ของ
ฟาร์โรห์ 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  

 
โปรดช่วยอธิฐานเผ่ือค่ายฟ้ืนฟูจิตวิญญาณนีด้้วยเพราะซาตานอยากจะขดัขวางและไม่ให้ท่าน

ร่วมค่ายฟืน้ฟูนี*้*  

 
  

 
 
**ดหูนงัสือ  “สงครามระหวา่งความดีกบัความชัว่” บทที่ 32 เร่ือง “หลมุพรางของ

ซาตาน” หน้า 556 และ557   (หน้า  657 และ 658) 
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