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PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP (còn gọi là Pháp Luân Công), 
là một môn tập luyện có lợi ích cho sức khoẻ và tinh thần. 
Được khai sáng bởi ông Lý Hồng Chí, môn tập này gồm năm 
bài công pháp nhẹ nhàng, trong đó có một bài tĩnh công, cùng 
với việc các học viên nỗ lực thuận theo nguyên lý Chân-Thiện-
Nhẫn của vũ trụ ngay trong cuộc sống hàng ngày. Pháp Luân 
Công không chỉ đem lại lợi ích về sức khoẻ và đời sống cho 
người tập, mà những người khác cũng được hưởng lợi.

Xuất phát từ Trung Quốc năm 1992, đến nay Pháp Luân 
Công đã có mặt trên khắp thế giới với học viên từ đủ mọi 
quốc gia, sắc tộc, cũng như các thành phần xã hội. Đối mặt 
với cuộc đàn áp tà ác của Đảng cộng sản Trung Quốc, học 
viên Pháp Luân Công càng thể hiện sức mạnh tinh thần hơn 
nữa qua việc phản bức hại bằng con đường nêu cao đạo lý 
Chân-Thiện-Nhẫn.

Minh Huệ Net là nguồn thông 
tin nguyên bản nhất về thực hành 
Pháp Luân Công và cuộc đàn áp 
Pháp Luân Công ở Trung Quốc, 
cũng như cung cấp thông tin kịp 
thời về tin tức các hoạt động và 
sự kiện liên quan đến Pháp Luân 
Công ở Trung Quốc cũng như ở 
hơn 100 quốc gia trên thế giới nơi 
Pháp Luân Công đang được tập 
luyện. Minh Huệ Net đăng tải bài 
chia sẻ về trải nghiệm và nhận 
thức của chính các học viên, vốn 
là những người đóng góp phần 
lớn bài cho trang web.

[MINH HUỆ 24-04-2014] 
Các học viên Pháp Luân 
Công ở Malaysia đã tổ chức 
một cuộc mít tinh trước Đại 
sứ quán Trung Quốc tại thủ 
đô Kuala Lumpur, vào ngày 
20 tháng 04 năm 2014 để kỷ 
niệm 15 năm của cuộc thỉnh 
nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 
04 năm 1999 tại Bắc Kinh.

Sau 15 năm của cuộc đàn 
áp, những tội ác đã được phơi 
bày như mổ cướp nội tạng cực 
kỳ tàn ác từ những học viên 
Pháp Luân Công còn sống. 
Trong cuộc mít tinh, các học 
viên đã kêu gọi người dân 
trên toàn thế giới cùng nhau 
hành động để chấp dứt cuộc đàn áp tàn 
bạo này.

Một học viên Pháp Luân Công đã 
đọc bài phát biểu bằng cả tiếng Trung 
Quốc và tiếng Malaysia để thông báo 
cho công chúng về cuộc thỉnh nguyện 
ôn hòa ngày 25 tháng 04 [năm 1999].

Cưỡng bức mổ cướp tạng phải được 
chấm dứt

Trong cuộc mít tinh, các học viên đã 
nhấn mạnh cuộc vận động chữ ký toàn 
cầu được bắt đầu vào năm ngoái của 
Hiệp hội Bác sĩ chống cưỡng bức mổ 
cướp nội tạng (DAFOH). Bản kiến nghị 
yêu cầu Liên Hợp Quốc bắt đầu những 
điều tra sâu hơn về việc mổ cướp nội 

tạng từ các học viên Pháp Luân Công 
bị cầm tù ở Trung Quốc và kêu gọi 
Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt tội 
ác chống lại loài người này. Tổng cộng 
đã có 1,5 triệu chữ ký được thu thập từ 
tháng 07 đến tháng 11 năm 2013, trong 
đó có 920 nghìn chữ ký đã được thu thập 
ở các nước châu Á.

Bản kiến nghị cuối cùng đã được 
trao tận tay cho Văn phòng Cao ủy Nhân 
quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) trước 
Ngày Nhân quyền Quốc tế.

Cô Thái, phát ngôn viên của hoạt 
động này cho biết: “Điều khích lệ là hơn 
60.000 người của các dân tộc khác nhau 
ở Malaysia đã tham gia vào nỗ lực toàn 
cầu này, và thể hiện sự ủng hộ bằng cách 
ký vào bản kiến nghị. Trong số đó có 48 

bác sĩ, 227 luật sư và 15 thành 
viên của Quốc hội. Nó cho 
thấy rằng những người từ tất 
cả các tầng lớp xã hội Malay-
sia đều phản đối việc cưỡng 
bức mổ cướp nội tạng.”

Cô kết luận: “Chúng tôi 
hi vọng rằng chính phủ của 
chúng ta và cộng đồng quốc 
tế sẽ nỗ lực để chấm dứt tội 
ác này, và Liên Hợp Quốc sẽ 
xem xét nghiêm túc tiếng nói 
của hơn 1,5 triệu người trên 
thế giới.”

Bối cảnh
Vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, 

hơn 10 nghìn học viên đã lặng lẽ thỉnh 
nguyện gần Trung Nam Hải, khu phức 
hợp chính quyền trung ương ở Bắc 
Kinh, yêu cầu chính phủ công nhận 
quyền hợp pháp để tu luyện Pháp Luân 
Công, và [yêu cầu] thả những học viên 
đã bị cảnh sát Thiên Tân bắt giữ ngày 
hôm trước. Các học viên đã rời đi một 
cách hòa bình sau khi thủ tướng Trung 
Quốc Chu Dung Cơ đã gặp những người 
đại diện của họ, đồng ý thả tự do các học 
viên Thiên Tân, và đảm bảo với những 
người đại diện rằng chính phủ sẽ không 
phản đối Pháp Luân Công.

Mỗi năm vào ngày 25 tháng 04, các 
học viên Malaysia, cùng với học viên 
trên toàn thế giới, đã tổ chức các hoạt 
động kỷ niệm sự kiện bước ngoặt này.

Mít tinh ở Malaysia kỷ niệm ngày 25 tháng 04 

Các học viên Pháp Luân Công ở Malaysia tổ chức cuộc mít tinh kỷ niệm 
15 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 04 năm 1999
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Hannover, Đức: Giới thiệu Pháp Luân Công trong dịp Lễ Phục sinh
BÀI VIẾT CỦA MỘT HỌC VIÊN PHÁP LUÂN CÔNG 

Ở ĐỨC

[MINH HUỆ 24-04-2014] Các học 
viên Pháp Luân Công đã tổ chức “ngày 
thông tin” vào thứ Bảy, 19 tháng 04 năm 
2014 tại Kroepke Platz ở Hannover, 
Đức. Nhiều người dân địa phương 
không xa lạ gì với Pháp Luân Công, và 
nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện lên 
án cuộc đàn áp đã kéo dài 15 năm tại 
Trung Quốc, đặc biệt là tội ác mổ cắp 
nội tạng sống từ các học viên của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Có nhiều người đi mua sắm trong khu 
vực và nhiều người bận rộn với những 
chuẩn bị cuối cùng cho cuộc Diễu hành 
Lễ Phục sinh của thành phố diễn ra cùng 
ngày. “Ngày thông tin” của các học viên 
là hình thức quen thuộc thường dùng tại 
Đức để nâng cao nhận thức về các vấn 
đề khác nhau. Sự kiện này đã trở thành 
một phần của những ngày cuối tuần yên 
tĩnh ở Hannover.

“Trung Quốc không có tương lai với 
ĐCSTQ”

Một du khách từ Trung Quốc Đại lục 
dừng lại tại bàn thông tin của các học viên 
và nói: “Chừng nào ĐCSTQ còn tồn tại 
thì Trung Quốc sẽ không có tương lai!”

Hai người Đài Loan cũng có quan 
điểm tương tự: “Chúng tôi hiểu và ủng 
hộ các bạn.” Họ cũng tự nguyện lấy tài 
liệu và Cửu Bình về để phát cho bạn bè.

Nhiều du khách sau buổi diễu hành 
Lễ Phục sinh đã dừng lại tại quầy của 
các học viên. Một vài người nói rằng họ 
ấn tượng bởi năng lượng an hòa của các 
học viên và nhiều người đã ký tên sau 
khi biết chân tướng về Pháp Luân Công.

Hai người Đức đứng cạnh quầy với 
tờ rơi trong tay. Khi một nữ học viên lại 
gần, họ hỏi: “Thiền định thì liên quan gì 
đến mổ cắp nội tạng?”

Người học viên giải thích về lịch sử 
của Pháp Luân Công, nó đã từng rất phổ 
biến ở Trung Quốc như thế nào và người 

đứng đầu ĐCSTQ Giang Trạch Dân khi 
đó đã tiến hành đàn áp vì lòng đố kỵ cá 
nhân như thế nào. Cô cũng giải thích 
rằng cuộc đàn áp đã bắt giữ một số lượng 
lớn học viên khỏe mạnh để tạo thành 
một ngân hàng nội tạng sống khổng lồ. 
Trong khi bệnh nhân ở phương Tây phải 
mất cả năm để tìm thấy nội tạng phù hợp 
thì thời gian chờ ở Trung Quốc chỉ có 
hai tuần.

Hai người đàn ông đã ký tên thỉnh 
nguyện kêu gọi chấm dứt nạn mổ cắp 
nội tạng của các tù nhân lương tâm tại 
Trung Quốc. Một người là cảnh sát, anh 
ta đã nói một cách chân thành: “Tôi sẽ 
nói cho nhiều người hơn nữa biết về 
Pháp Luân Công.”

BÀI VIẾT CỦA MỘT NGƯỜI DÂN Ở NGOẠI Ô THÀNH 

PHỐ QUẢNG HÁN, TỈNH TỨ XUYÊN

[MINH HUỆ 17-03-2014] Nhà tôi ở 
ngoại ô thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ 
Xuyên. Sau đây tôi xin kể câu chuyện 
chân thực về việc em trai tôi đã cải tử 
hoàn sinh.

Em trai tôi làm thợ xây ở một công 
trường ở Quảng Châu. Một ngày mùa hè 
năm 2011, cậu ấy đang thi công ở tầng 
18, không cẩn thận nên bị ngã xuống, vì 
có vài tầng võng an toàn, mới không bị 
thịt nát xương tan, nhưng vẫn bị trọng 
thương. Cậu ấy lập tức được đưa đến 
bệnh viện cấp cứu. Hai ngày chữa chạy 
mà vẫn không có chút chuyển biến nào, 
bệnh viện đã từ chối không tiếp tục cứu 
chữa nữa, yêu cầu gia đình tôi lập tức 
đưa cậu ấy xuất viện. Không còn cách 

nào khác, chúng tôi chỉ có thể đưa cậu 
ấy về Tứ Xuyên qua đường máy bay.

Xuống máy bay lập tức đưa cậu ấy 
vào một bệnh viện lớn ở Thành Đô xin 
cứu chữa, bệnh viện này cũng không tiếp 
nhận. Không có cách nào chúng tôi đành 
quay về Quảng Hán. Về nhà chúng tôi 
mời một bác sĩ đến. Kiểm tra cẩn thận 
xong, bác sĩ lắc lắc đầu nói: “Ngay cả 
mạch còn không có nữa rồi, chỉ có một 
ít hơi thở thoi thóp, không khác người 
chết là mấy, không sống được nữa rồi.”

Tôi nghe bác sĩ nói xong, lo lắng chỉ 
biết khóc. Em trai tôi mới 30 tuổi, trẻ 
như vậy, mà phải chết là sao? Trên cậu 
ấy còn có cha mẹ, dưới còn có con rất 
nhỏ… Khóc một lúc, đột nhiên tôi nhớ 
ra người thím họ xa luyện Pháp Luân 
Công, năm ngoái cháu gái của thím tên 
là Anh Tử (8 tuổi) trên đường đi học bị 

một xe ba bánh đâm vào, bánh xe lăn 
qua cổ đứa bé, xương đòn đều bị gãy. 
Bác sĩ ở bệnh viện nói, ít nhất phải ba 
ngày mới thoát khỏi nguy hiểm đến sinh 
mệnh. Thím nghe được tin vội đến bệnh 
viện và nói: “Không sao đâu”. Thím đến 
giường bệnh của Anh Tử nói vào tai 
của Anh Tử mấy câu. Hơn mười phút 
sau, Anh Tử từ trạng thái bán hôn mê có 
thể ngồi dậy ngay được, tự mình xuống 
giường đi đến phòng vệ sinh. Ngày thứ 
ba, Anh Tử đã xuất viện đi học rồi. Mọi 
người vẫn đang kinh hồn, vẫn chưa hết 
ngỡ ngàng, mấy câu nói của thím mà lại 
có thể cứu cô bé. Tôi sao còn không đi 
tìm thím, cầu Pháp Luân Công cứu em 
trai tôi?

Tôi tìm đến nhà thím, thím giảng cho 
tôi sự thật về Pháp Luân Công. 

Còn nữa trang 03>> 

Cải từ hoàn sinh sau khi rơi từ tòa nhà 18 tầng

Người dân ký tên thỉnh nguyện vào ngày 19 
tháng 04 năm 2014 tại Hannover, Đức, để lên 
áp cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Người qua đường trò chuyện với các học viên
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BÀI VIẾT CỦA HOA THANH, PHÓNG VIÊN MINH 

HUỆ Ở SYDNEY

[MINH HUỆ 25-04-2014] Ngày 24 
tháng 04 năm 2014, các học viên Pháp 
Luân Công ở Sydney đã tổ chức lễ thắp 
nến tưởng niệm tại công viên Belmore 
để tưởng nhớ cuộc thỉnh nguyện ở Bắc 
Kinh 15 năm trước, và tưởng nhớ hơn 
3.000 học viên Pháp Luân Công được 
xác định là đã chết trong cuộc bức hại 
tàn nhẫn của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ).

Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 
04 cách đây 15 năm đã đánh dấu sự bắt 

đầu một chiến dịch ôn hoà và lý trí nhằm 
chấm dứt cuộc bức hại tàn nhẫn ở Trung 
Quốc. Phương thức phản kháng phi bạo 
lực và nhẫn nại này đã nhận được sự ủng 
hộ cũng như kính trọng của người dân 
và các chính phủ trên thế giới. Các học 
viên giảng chân tướng về Pháp Luân 
Công với thiện tâm, hy vọng mọi người 
sẽ không bị lừa dối bởi ĐCSTQ.

Hàng trăm học viên Pháp Luân Công 
đã tụ tập ở Sydney và treo một tấm băng 
rôn lớn với dòng chữ “Kỷ niệm 15 năm 
ngày 25 tháng 04 của Pháp Luân Công” 
và biểu diễn luyện công với đồng phục 
màu vàng. Thiện tâm và sự chân thành 

của họ khiến nhiều người cảm động và 
ủng hộ.

Cảm động sâu sắc
Jeff, một người đàn ông đến từ Nam 

Phi, tình cờ đi ngang qua buổi thắp nến 
tưởng niệm này. Anh dừng lại để đọc 
các thông tin về Pháp Luân Công và bày 
tỏ sự cảm động sâu sắc của mình, cảm 
thấy đồng cảm với nạn nhân của cuộc 
bức hại. Anh nói: “Họ mạo hiểm tính 
mạng của mình để phát tờ rơi và nói với 
mọi người sự thật. Tôi sẽ mãi mãi ủng 
hộ họ.” Anh bày tỏ hy vọng rằng cuộc 
bức hại sẽ kết thúc sớm.

Adelash Parsons đã ký tên vào bản 
thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bứt 
hại. Cô nói mình ủng hộ các học viên 
Pháp Luân Công và các hoạt động giảng 
chân tướng. Cô hy vọng việc lan truyền 
rộng hơn các thông tin bằng nhiều hình 
thức khác nhau sẽ thu hút được thêm 
sự ủng hộ. “Chúng ta phải cùng nhau 
nói với ĐCSTQ rằng cuộc bức hại phải 
chấm dứt!”

Thomas Dobson, một học viên 
Pháp Luân Công đến từ Pháp, đã sống 
ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 
1999. Anh đã học tiếng Trung Quốc 
để có thể đọc sách Chuyển Pháp Luân 
bằng tiếng Trung. Anh đã nói cho nhiều 
người biết sự thật về Pháp Luân Công 
trong buổi thắp nến tưởng niệm và nhiều 
người rất muốn nghe về Pháp Luân 
Công. Nhiều người Trung Quốc cũng 
chấp nhận các tờ thông tin từ Thomas.

Sydney: Thắp nến tưởng niệm cuộc thỉnh 
nguyện ngày 25 tháng 04

Tôi nói: “Cháu và cậu em đều biết Pháp 
Luân Đại Pháp là tốt ”, nhưng giờ nên 
làm thế nào? Thím nói: “Giờ chỉ có Sư 
phụ của Đại Pháp có thể cứu cậu ấy thôi. 
Cháu quay về bảo người nhà và những 
bạn bè thân thích đến thăm cậu ấy thành 
tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân 
Thiện Nhẫn hảo!’ Cần niệm liên tục.”

Tối hôm đó ở nhà tôi, trong phòng 
của em trai tôi tụ tập hơn bốn mươi 
người là họ hàng và bạn bè, thím cũng 
đến nữa. Thím giảng chân tướng về 
Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người, 
khuyên mọi người “tam thoái”, bảo mọi 
người, Pháp Luân Đại Pháp trọng đức 
hành thiện cứu người, nếu muốn cứu em 
trai tôi, mọi người hãy thành tâm niệm 

“Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện 
Nhẫn hảo!” Thím cũng khuyên hơn 20 
người thoái. Tiếp đó mấy chục người 
trong nhà tôi phát từ nội tâm thành tâm 
niệm lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! 
Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Niệm một mạch đến nửa đêm, em 
dâu tôi phát hiện ngón tay trắng nhợt 
nhạt của em trai tôi đã có chút hồng hào 
trở lại, tôi sờ cổ tay cậu ấy, có mạch đập 
rồi! Mọi người đều rất vui mừng, càng 
thành tâm hơn mà niệm lớn. Đến sáng 
sớm, sắc mặt, hô hấp của em tôi đã trở 
lại bình thường, còn ngồi dậy được trên 
giường. Em tôi sống lại rồi! Đến ngày thứ 
ba thì hồi phục lại hoàn toàn bình thường.

Thật là thần kỳ!

Mấy ngày sau, em trai tôi ra ngoài 
thì gặp mấy người trong thôn, họ hỏi 
cậu ấy: “Anh là người hay là quỷ đấy? 
Nghe nói là anh chết rồi sao lại vẫn sống 
?” Em trai tôi bảo họ: “Pháp Luân Đại 
Pháp đã cứu sống tôi đấy!”

Việc này nhanh chóng lan truyền 
trong địa phương chúng tôi, mọi người 
đều biết Pháp Luân Đại Pháp đã cứu em 
trai tôi, đều tin Pháp Luân Đại Pháp là 
tốt. Có vài người còn âm thầm bắt đầu 
tập luyện Pháp Luân Công.

Hiện giờ em tôi lại đi làm lại ở 
Quảng Châu rồi.

Cả nhà chúng tôi vĩnh viễn cảm tạ 
Pháp Luân Đại Pháp! Cảm tạ Sư phụ 
của Đại Pháp!

Cải từ hoàn sinh... (Tiếp theo trang 02)
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BÀI VIẾT CỦA VƯƠNG MAI, PHÓNG VIÊN CỦA 

BÁO MINH HUỆ TẠI VANCOUER, CANADA

[MINH HUỆ 04-04-2014] Trong 
suốt 15 năm diễn ra cuộc đàn áp Pháp 
Luân Công (còn gọi là Pháp Luân 
Đại Pháp), người dân Trung Quốc 
trên toàn thế giới đã vấp phải chướng 
ngại do vu khống của chế độ ĐCSTQ 
đối với môn tu luyện ôn hoà này. Đáp 
lại, các học viên Pháp Luân Công đã 
kiên trì giảng chân tướng cho tất cả 
mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội, 
xua tan đi những lời dối trá của Đảng 
Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và 
giúp họ hiểu được Pháp Luân Công 
thật sự là gì.

Các học viên tại Vancouver, Brit-
ish Columbia đã kiên trì thường xuy-
ên có mặt bên ngoài Lãnh sự quán 
Trung Quốc, nói chuyện với các du 
khách và giúp họ thoái xuất khỏi ĐC-
STQ cùng các tổ chức liên đới của nó. 
Bởi vì Vancouver là một thành phố 
lớn của Canada với một lượng dân 
Trung Quốc đáng kể, luôn có một 
lượng lớn du khách Trung Quốc đến 
Lãnh sự quán.

Bà Vương là một học viên Pháp 
Luân Công cao tuổi, người thường 
xuyên nói chuyện với mọi người tại 
Lãnh sự quán Trung Quốc ở Vancou-
ver. Bà giúp họ nhìn thấu những lời 
dối trá của ĐCSTQ và khuyến khích 
họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các 
tổ chức liên đới của nó – Đoàn Thanh 
Niên và Đội Thiếu Niên. Bà nói, 
“Trước đây tôi rất vui nếu có thể giúp 
một người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. 
Giờ đây thông thường tôi có thể giúp 
được 10 người trong một giờ. Ngày 
càng nhiều người biết được chân 
tướng và cởi mở đưa ra những đánh 
giá khác nhau.” Bà Vương đã chia 
sẻ một số trải nghiệm của mình với 
chúng tôi.

“Đảng viên ĐCSTQ gương mẫu” 
thoái Đảng

Một lần bà Vương đã gặp hai 
nam thanh niên trước Lãnh sự quán 

Trung Quốc. Bà hỏi họ đã nghe đến 
việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ hay 
chưa. Một người đàn ông trả lời, “Tôi 
là một Đảng viên gương mẫu. Cuộc 
sống đang rất tốt đẹp. Tại sao tôi phải 
thoái xuất khỏi ĐCSTQ làm gì?”

Bà Vương giải thích, “Tôi chắc 
rằng ông biết tình trạng hiện tại của 
ĐCSTQ. Ông có thật sự nghĩ rằng nó 
tốt hay không? Tốt đẹp ở chỗ nào khi 
có những quan chức tham nhũng, sự 
thiếu đạo đức một cách trắng trợn và 
thực phẩm độc hại ở khắp nơi?” Hai 
người đàn ông đã im lặng.

Bà Vương tiếp tục, “Các ông có 
thể được tưởng thưởng là một đảng 
viên gương mẫu vì các ông đã cống 
hiến rất nhiều cho Đảng và nó thừa 
nhận các ông. Nếu một ngày ĐCSTQ 
gặp phải sự trừng phạt vì nó đã phạm 
phải quá nhiều tội ác, chẳng phải các 
ông sẽ bị liên lụy hay sao?”

Người đàn ông trẻ đã hiểu ra điều 
mà bà Vương đang đề cập và chọn 
một hoá danh đồng thời thoái xuất 
khỏi ĐCSTQ. Sau đó anh ấy rất hạnh 
phúc và không ngớt lời cám ơn bà 
Vương.

Hội trưởng một nhóm người Hoa: 
Tôi thoái bằng tên thật của mình

Khi một người đàn ông nhận cuốn 
Cửu Bình, bà Vương đã nói với ông, 
“Con thuyền của ĐCSTQ đang sắp 
sửa chìm. Nếu ông không ly khai 
khỏi nó, có lẽ ông sẽ bị chìm cùng 
với con thuyền. Hơn 100 triệu người 
đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các 
tổ chức liên đới của nó. Ông có thể 
dùng một hoá danh để thoái.” Người 
đàn ông cười đáp lại và nói, “Hãy 
thoái bằng tên thật của tôi.” Ông đưa 
cho bà Vương tấm danh thiếp và cám 
ơn bà.

Khoảng 6 tháng sau, bà Vương 
tình cờ gặp lại đúng người đàn ông 
đó ở một nhà hàng. Ông ấy rất vui khi 
gặp bà và họ chào hỏi nhau một cách 
nồng hậu.

Tôi sẽ theo lời khuyên của bà

Một lần, một người đàn ông theo 
đạo Cơ đốc giáo đã truyền đạo Cơ 
đốc cho bà Vương. Ông ấy nói xong 
và chuẩn bị rời đi thì bà Vương nói 
với ông ấy, “Hãy để tôi trích dẫn một 
câu nói của Khổng Tử: ‘Không đáp 
lễ thì không cung kính.’ Tôi chỉ có 
ba câu dành cho ông thôi: Thứ nhất, 
Jesus là một vị Thần vĩ đại. Thứ hai, 
thoái xuất khỏi ĐCSTQ và sự giải thể 
của ĐCSTQ là thiên ý. Thứ ba, thoái 
xuất khỏi ĐCSTQ sẽ mang lại phúc 
báo cho ông nếu ông tin vào điều đó.”

Sau khi lắng nghe một cách cẩn 
thận, người đàn ông đáp lại, “Được, 
tôi sẽ theo lời khuyên của bà.”

Người Trung Quốc Đại Lục: Tôi đã 
thấy việc mổ cướp tạng 

Một người đàn ông đã tiếp nhận 
một số thông tin về việc cưỡng bức 
mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ đối với 
các học viên Pháp Luân Công bị cầm 
tù và nói với bà Vương, “Việc thu 
hoạch nội tạng từ các học viên Pháp 
Luân Công còn sống là có thật. Tôi 
đã thấy việc đó.” Sau đó bà Vương 
đã giúp ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ 
cùng các tổ chức liên đới của nó.

Được hưởng lợi ngay khi tin vào sự 
tốt đẹp của Đại Pháp

Thỉnh thoảng, có những người 
được hưởng phúc báo ngay khi họ 
biểu đạt thái độ đúng đắn liên quan 
đến Pháp Luân Công hay ĐCSTQ. 
Một gia đình gồm ba người đến Lãnh 
sự quán Trung Quốc để xin cấp visa. 
Một trong số họ là một người đàn ông 
lớn tuổi và ông chỉ có thể đi lại dựa 
vào cây nạng. Sau khi bà Vương nói 
chuyện với họ, ngay lập tức họ nói, 
“Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-
Thiện-Nhẫn [nguyên lý của Pháp 
Luân Công] hảo!” Họ đã thoái xuất 
khỏi Đoàn Thanh Niên và Đội Thiếu 
Niên Tiền Phong.

Ngay sau đó, người đàn ông lớn 
tuổi đã có thể tự mình đi bộ mà không 
cần đến nạng. Cả gia đình họ đều rất 
hạnh phúc.

Giảng chân tướng tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở 
Vancouver


