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CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 
(Xin các thầy cô, các em chúng ta cùng cầu nguyện 
thinh lặng 1 phút.) 
 
 Trích từ Matthews 25:21, “Trong việc ít mà anh 
đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc 
nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” 
 

 Ước mong những công việc tuy nhỏ bé của các 
thầy cô, các trợ giáo và các học sinh nơi đây mang 
lại hoa trái mà Thiên Chúa mong muốn nơi mỗi 
người chúng ta. 

Amen 
 







NHỮNG THÀNH PHẦN CỦA BÀN THỜ TỔ TIÊN  



ĐÀN NAM GIAO TẠI HUẾ 



ĐÀN NAM GIAO TẠI HUẾ 



ĐÀN NAM GIAO VÀO BAN NGÀY 



ĐÀN VOI TRƯỚC TRAI CUNG - ĐÀN NAM 
GIAO 



ĐOÀN RƯỚC TRƯỚC NGỌ MÔN 



ĐOÀN RƯỚC TRƯỚC NGỌ MÔN 



BỆ THỜ ĐÀN NAM GIAO 



BÀN THỜ CÚNG TỔ TIÊN 



THỜ CÚNG TỔ TIÊN VÀO NGÀY TẾT 



THẮP NHANG BÀN THỜ TỔ TIÊN 



HÀNG MÃ  



ĐỐT HÀNG MÃ 



BỨC HOÀNH PHI & CÂU ĐỐI 



CHÉN HƯƠNG VÀ BÀI VỊ 



CHÉN HƯƠNG VÀ BÀI VỊ 



MÊ TÍN DỊ ĐOAN – HẦU ĐỒNG BÓNG 



Người theo Đạo Ông Bà 



Niềm Tin 



Linh Hồn 





LÒNG HIẾU THẢO ĐỐI VỚI NGƯỜI THEO 
ĐẠO ÔNG BÀ 

Người theo Đạo Ông Bà tin rằng trong 
âm phủ, các linh hồn cũng cần vật dụng 
như còn sống. Vì thế, người ta đốt theo đồ 
vàng mã để các linh hồn không bị thiếu 
thốn.  Nước lã và hoa trái là những thứ mà 
người ta tin linh hồn có thể cần tới.  Ngoài 
ra nó cũng bày tỏ lòng hiếu thảo của con 
cháu đối với tiền nhân.   
 



HÃY VẼ MỘT HỌA ĐỒ CHO CÂU VĂN SAU 
 Thiên tử là một vị vua được ví như một vị thần linh. 

 



THIÊN TỬ LÀ MỘT VỊ VUA ĐƯỢC VÍ NHƯ MỘT VỊ 
THẦN LINH. 
 



Hãy viết một vài câu mô tả ý nghĩa của  
bức họa đồ sau. 



GIẢI ĐÁP 
 Vào đầu mùa xuân, nhà vua và thần dân ra Đàn Nam 

Giao để làm lễ tạ ơn Trời. 



BÀI HỌC TOÁT YẾU 



BÀI HỌC TOÁT YẾU 
 Thờ cúng tổ tiên là phong tục của người Việt 

nhằm mang lại sự gần gủi giữa những người 
đã khuất và còn sống.  Nó giúp cho người 
còn sống cảm thấy an tâm vì là một cách giữ 
trọn chữ hiếu cũng như tìm kiếm sự trợ lực từ 
tổ tiên. 



BÀI LÀM THÊM (20 ĐIỂM) 
 Hãy dùng một trong các hình vẽ của bài học này 

và viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh để mô tả ý 
nghĩa của hình vẽ ấy theo cách hiểu biết riêng của 
em. 
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