ค่าย SDA ฟื้ นฟูจิตวิญญาณ กาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ค้ นพบเรือโนอาร์ แล้ ว ! หมอโชติช่วงไปดูแล้วที่
ประเทศตุรกี จะมารายงาน 13 – 17 เมษายน 2561

พระเยซูจวนเสด็จกลับมาแล้ ว เตรี ยมพร้ อมหรื อยัง ?

ฉบับย่ อ
เชิญเข้ าร่วม ค่ายฟื น้ ฟู campmeeting ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ติดแม่น ้าแควใหญ่ที่มีชื่อเสียง ที่จงั หวัดกาญจนบุรี เท่าทีท่ ราบ
เราไม่เคยมีหรื อไม่คอ่ ยมีคา่ ยฟื น้ ฟูจิตวิญญาณ โดยมีการ กางเต๊ นด้ วย ท่ามกลาง ภูเขาและธรรมชาติที่แท้ จริ งนอกเมือง โดยมีนกั เทศน์ที่

กล้ าที่จะเทศนาความจริงที่เป็ นพระวจน และการทรงเตือนสุดท้ ายของ พระเจ้ า--ทูตสวรรค์ 3 องค์ และเป็ นการพักผ่อนและ
พบปะพี่น้องคริ สเตียน ท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบห่างไกลจากความวุน่ วายและปั ญหา ศึกษาพระคัมภีร์ อธิฐานและฟั งพระคาของ
พระเจ้ า การอยูท่ า่ มกลางธรรมชาติจะทาให้ เราเข้ าใกล้ ชิดพระเจ้ ายิ่งขึ ้น

ทาไมท่ านต้ องเข้ าร่ วมค่ ายฟื ้ นฟู ? พระเจ้ าทรงบัญญัติไว้ วา่ ให้ ลกู หลานชาวอิสราเอลในพระคัมภีร์รวมตัวกันทุกๆปี (ค่ายฟื น้ ฟู)
เช่น เทศกาลปั สกาและเทศกาล่อื่นๆ เพื่อให้ ผ้ คู นของพระเจ้ าเข้ มแข็งด้ านจิตวิญญาณ แต่ เราได้ ละเลยค่ายฟื น้ ฟู (เลวีนิติ 23:4-8)
คาแนะนาของนาง เอเลน จี ไวท์ “ให้ ทุกคนร่วมเข้ าค่ายฟื น้ ฟูประจาปี ..ทุกคนควรมีความรู้สกึ ว่าพระเจ้ าทรงเรี ยกให้ เขาร่วมเข้ า
ค่ายฟื น้ ฟู ถ้ าเขาไม่ทาตัวให้ วา่ งเพื่อวาระพิเศษทีพ่ ระเจ้ าประทานให้ เพื่อเขาจะได้ เข้ มแข็ง..เขาก็จะอ่อนแอลงเรื่ อยๆ.. มาเถิด!ท่านพี่น้อง..
มาร่วมเข้ าค่าย มาหาพระเยซูคริ สต์ พระเยซูจะมาร่วมงานเลี ้ยงฉลอง..และจะทรงช่วยท่านในสิ่งที่ทา่ นจาเป็ นและต้ องการ”2T 575
นางเอเลน ไวท์ กล่าวว่า ถ้ าเราอาศัยอยูใ่ นเมืองในช่วงกาลังเริ่ มจะเข้ าสู่ ”ยุคแห่งความยากลาบาก” เราก็จะไม่รอด เพราะเราจะหนีออก
จากเมืองไม่ไดและเราก็ไม่สามารถซื ้อหาอาหารกิน

คุณพร้ อมเผฃิญกับปั ญหาวิกฤต ต่ อไปนีห้ รื อยัง ? กฏหมายวันอาทิตย์ ตามคาทานายของพระคัมภีร์ อเมริ กาและคริ สตจักรโรม
จะร่วมมือกัน (วิวรณ์ 13 บางประเทศเริ่ มมี ก.ม. แล้ ว), กฏหมายห้ ามซื ้อห้ ามขาย (วิวรณ์13:17), กฏหมายฆ่าคนนับถือวันเสาร์ (วิวรณ์
13:15), กฏหมายกดขี่ขม
่ เหงอย่างน่ากลัว (วิวรณ์ 17:6, 19:2, 19:4) ยุคแห่งความยากลาบากอย่างไม่เคยมีมาก่อน (ดาเนียล 12:1) ภัย

พิบตั ิ 7 ประการน่ากลัวอย่างไม่เคยเห็น (วิวรณ์ 16) วันพิพากษาของโลก และพระเยซูจวนเสด็จกลับมาแล้ ว เตรี ยมพร้ อมหรื อยัง ?

ทางออกของ SDA คือ ย้ ายไปอยู่ในชนบท ก่อนจะสายเกินไป ตามคาเตือนของศาสดาพยากรณ์ ของเรา ถ้ าอยู่ในเมืองก็จะ
ไม่รอด เพราะเมื่อ ถึงวิกฤตแล้ วอาจจะออกไม่ได้ Country Living by EGW ( ดูหนังสือแปลของหมอโชติช่วง “สงครามระหว่ าง
ความดีกับความชั่ว แปลจาก “The Great Controversy”

by Ellen G. White-- บทที่

25, 35,28, และ39 ; นางเอเลน จี ไวท์

เล่าอดีตของความโหดเหี ้ยมของคริ สตจักรโรมที่ได้ ทรมานและเข่นฆ่าคริ สเตียนนับล้ านๆคนที่เชื่อพระคัมภีร์ (หน้ า 50, 189,190,
Appendix 10) และ ทานายเรื่ องการกดขี่ขม
่ เหงตามพระคัมภีร์ ว่าจะเกิดขึ ้นอีก หน้ า 658,659,626

)

การมาร่วมค่ายฟื น้ ฟูจิตวิญญาณเป็ นก้ าวแรกของการเตรี ยมตัวพบกับวิกฤการณ์และเรี ยนรู้วา่ ทาไมเราต้ องหนีออกจากเมืองและฝึ ก

เอาตัวรอดเพื่อมีชิวติ ในชนบทหรื อท่ามกลางป่ าเขา

ค่ าใช้ จ่าย ค่ าลงทะเบียน (ไม่มีการคืน)สาหรับผู้ทพี่ กั ในค่ายต้ องพักและอยูร่ ่วมฟั ง 2 วัน 2 คืน เป็ นอย่างน้ อย 48 ชัง่ โมง บริ จาคในการ
ร่วมเข้ าค่ายฟื น้ ฟู คนละ100 บาทต่อคืน ต้ องชาระเงินอย่างน้ อย 200บาท ก่อนไป สาหรับ พัก 2 คืนแรก แต่ถ้าพักมากกว่านันต้
้ องชาระ
เพิ่มคืนละ 100 บาท สาหรับผู้ที่พกั เองนอกบริ เวณค่ายไม่จากัดเวลาในการฟั ง แต่ต้องชาระเงินค่าลงทะเบียนก่อนไปค่ายเพียง 100 บาท
การลงทะเบียน หมดเขต 7 เมษา ต้ องลงทะเบียนก่อนเข้ าค่าย (ค่ายฟื น้ ฟูจะยกเลิกถ้ ามีผ้ ลู งทะเบียนมาพักน้ อยกว่า 10 ท่าน –จะคืน
เงินให้ หมด) อาหาร-ไม่มีบริ การ ต้ องจัดหาเองหรื อปรุงอาหารเองแบบค่ายกองไฟ ที่พัก ให้ นาเต๊ นมา (เต๊ นของค่ายมีจานวนจากัด) มี 8
ห้ อง ใน“บ้ านป่ า”พักแบบง่ายๆ-นอนเสือ่ มีศาลาใหญ่ ให้ พกั แต่ต้องเอามุ้งและเสือ่ มาเอง(มี รี สอร์ ทและโรงแรมทันสมัยอยูใ่ กล้ ๆ)

สถานที่ กาญจนบุรี สวนหมอโชติช่วง ริมแม่น ้าแควใหญ่ ผู้เทศนา : โปรดวางใจในพระเจ้ า พระองค์จะจัดหาผู้ที่ดีที่สดุ ให้ ทา่ น ท่าน
ประสงค์จะเข้ าค่ายเพื่อพบกับนักเทศน์หรื อเพื่อพบพระเจ้ า? จะฟั งนักเทศน์หรื อฟั งพระสุรเสียงของพระเจ้ า? ค้นพบเรือโนอาร์ แล้ ว หมอ
โชติช่วงไปดูแล้ วที่ประเทศตุรกี และทีอ่ ิสรเอล (ค้นพบแล้ว เมืองโสโดมและโกโมราห์ และกาแพงเมือง เจอริ โคร์ และที่ อียปิ ต์ (ค้นพบ
ตาแหน่งโมเซส์ขา้ มทะเลแดง และเจอล้อรถม้าของฟาร์โรห์ และ หลุมฝังศพและยุง้ ฉางของโจเซ็บแล้ว จะมารายงาน

ผู้จัดค่ ายฟื ้ นฟู SDA: Watchmen Warriors’ Ministry น.พ.โชติช่วง ชุติธนร 081- 830 6366; 095- 595 -1259;
Contact: โบสถ์ จีน น.พ.ศุภชัย 081-921 9280 ศจ.ทรงฤทธิ์ 089-184-4707 โบสถ์ ไทย คุณอนันต์ คุณเรณู
โบสถ์ มิชชั่น ศจ.เหรี ยญชัย Homer, Judith; โบสถ์ อังกฤษ Somchote, Phoebe, Ganda, Amara, L. J.

Email: chok_c@hotmail.com

www.doctorfreedom.com

โปรดช่ วยอธิฐานเผื่อค่ ายฟื ้ นฟูจิตวิญญาณนีด้ ้ วยเพราะซาตานอยากจะขัดขวางและไม่ให้ ท่านร่วมค่ายฟื น้ ฟูนี ้**

**ดูหนังสือ “สงครามระหว่างความดีกบั ความชัว่ ” บทที่ 32 เรื่ อง “หลุมพรางของซาตาน” หน้ า 556 และ557 (หน้ า
657 และ 658)

