THU HÚT NIỀM TIN CỦA CHÚNG
TA QUA TRUYỀN THÔNG
Nhóm Hình thành Niềm tin của Giáo Hội Mosaic Mennonite đã tạo ra
một hướng dẫn học tập cho truyện tranh It’s a Bird! dành cho thanh
thiếu niên và thanh niên tham gia vào vấn đề định kiến và phân biệt
chủng tộc ở Hoa Kỳ. Truy cập It’s a Bird! Đây: https://www.dccomics.
com/blog/2020/09/09/dc-proudly-announces-represent-new-digitalcomics-from-underrepresented-voices

IT’S A BIRD!

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
Trong DC Comics ’Đại diện! # 1, Jules, một thanh niên da đen có sở
thích về các loài chim nhận được chiếc ống nhòm từ cha mình, người
nói rằng họ có sức mạnh đặc biệt. Và họ làm được điều đó: chiếc ống
nhòm cho Jules xem một cuộc diễu hành của các khuôn mặt cùng với
mỗi con chim mà anh ta phát hiện: Breonna Taylor, George Floyd, và
những người đàn ông và phụ nữ da đen khác bị cảnh sát giết. Tại một
thời điểm, khi đang đi bộ qua công viên, một người phụ nữ da trắng để
con chó của mình chạy lung tung đã phản ứng dữ dội trước yêu cầu
buộc xích của Jules. Truyện tranh được lấy cảm hứng từ những sự kiện
có thật xảy ra với Christian Cooper trong công viên NYC vào tháng 5
năm 2020.
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Đối với cuộc thảo luận này, mời các bạn trẻ đọc truyện tranh trực
tuyến trước khi bắt đầu thảo luận.

CÂU HỎI THẢO LUẬN
Nếu nhóm của bạn không phải là những người nói nhiều, hãy yêu cầu họ quay sang một người kế
bên để nói về suy nghĩ của họ về cuốn truyện tranh hoặc trả lời 2 câu hỏi đầu tiên. Điều này sẽ có
thời gian để họ xử lý một chút theo hướng riêng của họ trước khi thảo luận với tư cách một nhóm lớn.
1. Chia sẻ thời gian khi mà bạn cảm thấy lạc lõng.
2. Bạn đã bao giờ cảm thấy bị đánh giá về cách bạn hoặc màu da của bạn? Nếu không,
bạn nghĩ trải nghiệm đó như thế nào?
3. Sau khi đọc truyện tranh, bạn nghĩ tại sao cô ấy lại phản ứng theo cách mà cô ấy đã
làm? Bạn có nghĩ hành động của người phụ nữ là công bằng hay không? Tại sao?
4. Bạn đã biết được bao nhiêu câu chuyện cuối truyện tranh bạn đã biết? Cách nào khác
để bạn có thể học hỏi thêm?
5. Đọc Thi thiên 106:3;Châm ngôn 21:5;28: 5. Công lý và lẽ phải được kết nối như thế
nào? Tại sao Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống công bình với người khác?
6. Bạn sẵn sàng làm gì để hành động vì công lý chủng tộc?

