
پرچم ھا
دارندکھ روی یک چوب است. با وجود این ، پرچم ھا معنی زیادیپرچم در معنای عام بھ یک پارچھ مستطیل شکل گفتھ می شود

ھستیم. بھ عنوانآن کشور است. در تاریخ  نیز شاھد استفاده از پرچم ھازیرا اغلب نماد چیزی ھستند. مثال، پرچم ھر کشوری نماد
ما استفاده از پرچمو در آنھا از پرچم ھا استفاده می کردند، اشاره کرد.مثال می توان بھ جنگھایی کھ قیصر و ناپلئون بھ راه انداختند

ھا را در عصر خودمان نیز بسیار می بینیم:
آنجا نصب می کند.- کوھنوردی کھ بھ قلھ ی کوھی می رسد، پرچم ملی خود را

- و پرچم ھای ملی کھ در المپیک بھ اھتزاز در می آیند.
موجود ھستند. می تواننداستفاده می شوند. آنھا در شکل و اندازه ھای متفاوتیپرچم ھایی نیز وجود دارند کھ در کلیساھا برای پرستش

روحانی،چندین رنگ و/یا تصویر! پرچم گرداندن در دعا/جنگ ھایدارای یک رنگ ثابت بدون ھیچ تصویری باشند. ھمینطور با
می شود.حساب می آید و اغلب بھ عنوان ابزاری در کنار رقص بھ کار بردهپرستش و ستایش ھا، در حقیقت نوعی، اعالم و اعتراف بھ

کھ برایرسا و ھنری برای اعالم است. برای بسیاری از افرادیپرچم ابزاری در حین ستایش و پرستش و در واقع روشی بسیار
چھ مفھومیجدید است. آنھا معموال از خود می پرسند، این چیست واولین بار در جماعت ما حضور دارند، این یک شکل کامالً

خود باور داریم،ھستند کھ می توانند بھ ما کمک کنند آنچھ را کھ در قلبدارد؟ پرچم ھا ابزار، وسایل دیداری، نشان ھا و نماد ھایی
قدرت در کالمنمادی از اعالم ماست، مھم است و ارزش خاص خود را دارد.آشکار کنیم. بھ شایستگْی استفاده کردن از پرچم نیز کھ

گاھی اوقاتپرچم ھا بھ طوری حکیمانھ این کار اعالم را انجام می دھند!خداست! ھمان کالمی کھ می خواھیم اعالم و اعتراف کنیم.
استفاده می کنند.اھمیت زیادی دارند! ھمچنین گاھی از پرچم ھا برای نبوتساده بھ نظر می رسند، اما با این وجود از لحاظ روحانی

وبرگزیدهملتیشما"امامی خوانیم:اینطور٩آیھ ی٢بابپطرساولکتابدرکنیم.استفادهشایستگیبھپرچمازکھاستمھمخیلی
بھ نورھستید، تا فضایل او را اعالم کنید کھ شما را از تاریکیمملکتی از کاھنان و امتی مقدس و قومی کھ ملک خاص خداست

حیرت انگیز خود فرا خوانده است.”
در کلیسا،یکی از این راه ھا، گرداندن پرچم در ستایش ھای یکشنبھاعالم فضایل خداوند از طریق ھای مختلفی قابل اجرا است.

می دھیم را اعالم می کنیم.خالقانھ و نمادین  آنچھ در قلب خود باور داریم را نشانمی باشد. وقتی از پرچم ھا استفاده می کنیم بھ گونھ ای

استفاده در پرستش
است و قدرتاما مھم است بدانیم پرچم بھ خودی خود تنھا تکھ ای پارچھما پرچم ھا را برای استفاده در جلسھ ھای پرستشی می سازیم.

از این طریقدر مکانی پرستشی و بھ ھدف ستایش و جالل نام خداوند برافرازیم.معنوی آنھا تنھا زمانی نمایان می شود کھ پرچم ھا را
وقتی از پرچم و یابھ روی خداوند متمرکز شویم و بزرگی جالل او را ببینیم.است کھ این پرچم ھا بھ ما کمک می کنند تا بھتر بتوانیم
زیر اھمیت دارد:را در ستایش ھایمان استفاده می کنیم، دانستن نکتھ ھایھر چھ بھ چشم می توانیم ببینیم مثل ویدئو ھای پرستشی

ما را بھ خدا نزدیک تر کند.-ھر عکسی کھ در ستایش از آن استفاده می کنید باید دیدنش
اغراق آمیز.یعنی برای مثال کیفیت کمی داشتھ، ناواضح باشند، و یا-آنھا نباید تمرکز و حواس ما را بھ خودشان جلب کنند!
مطابقت داشتھ باشند.-عکس ھا و متن ھا می باید با کالم خدا یعنی کتاب مقدس

-ھر نوع استفاده از آن ھا بر خداوند متمرکز باشد.
خود، صحیح و شایستھ نمی باشد.برای مثال ھنگام رقص با پرچم ھا خودنمایی و جالل دادن

جھان دیدنی و جھان نادیدنی (یا جھان معنوی و جھان مادی)
را در برھھ ای ازدارد. خداوند ابدی و نادیدنی دنیای مادی و قابل  روئیتعالوه بر جھان دیدنی، یک جھان معنوِی نادیدنی نیز وجود

طبیعت (کھ توسطبازتابی از نادیدنی  می باشد. بھ عبارت دیگر ، قانونزمان خلق کرد. در این دنیا آنچھ کھ دیدنی است در واقع
مزموراز٢آیھ یھستند.آنازبازتابیکھکندمیآشکاررامعنویجھاناصولازبرخینیزاست)شدهوضعوطراحیخداوند

پولس٢٠آیھ ی١بابرومیانبھرسالھدرمی شود.شناختھخالقعنوانبھخلقتطریقازخداوندکھ،فھماندمیمابھ١٩
ذات و برنامھ یبرای انكاركنندگان وجود ندارد. اما خداوند ھمچنین،خاطرنشان می کند كھ این امر آنقدر روشن است كھ ھیچ عذری

بر ما آشکار کرده است.نجات خود را از طریق کالمش (کتاب مقدس) بیش از اینھا
عید،٧چرخھ،یکدرمی دھد.نشانراخدانجاتتاریخکلازچشمگیرطرحیکخداوند،اعیاد٢و١آیھ ھای٢٣بابالویاندر

نیز در انتظاررا می بینیم کھ بخشی از آن پیش آمده است و بخشی دیگرکھ سال بھ سال جشن گرفتھ می شوند؛ سایھ ای از واقعیتی
خداوندتوسطاینھااست.جامھ ھاآویزه ھایمعنیبھtzitzitعملیبسیارمثالدومین).١٧و١۶آیھ ھای٢باب(کولسیاناست!آمدن

٣٧آیھ ھای١٥باب(اعدادبود.شدهتعیینھاوسوسھھنگامخداوند،فرامینیادآوریبھکمکومشاھدهقابلیادآورییکعنوانبھ



نادیدنیاصولتوضیحبرایمادی)جھان(داستان ھایمثل ھاازعیسیمی بینیم.نیزجدیدعھددرمجددارااصولاینما).۴٠تا
پادشاھی خداوند استفاده می کرد.

تعمیداومرگدریافتیم،تعمیدعیسیمسیْحدرکھماھمھدانیدنمی“آیا؛۵تا٣آیھ ھای۶بابرومیانتعمید،ھنگامدرھمچنین
شد، ما نیز درھمانگونھ کھ مسیح بھ وسیلھ ی جالل پدر، از مردگان برخیزانیدهیافتیم؟ پس با تعمید یافتن در مرگ، با او دفن شدیم تا

رستاخیز او نیز بااو، با وی یگانھ شده ایم، بھ یقین در رستاخیزی ھمچونزندگی نوینی گام برداریم. پس اگر در مرگی ھمچون مرگ
مادیودیدنیاعمالبینارتباطیوضوحبھ؛٢۶تا٢٣آیھ ھای١١بابقرنتیاناولبھرسالھدر..ھمینطور،بود.”خواھیمیگانھاو

با معنای روحانی، معنوی و نادیدنی آن اعمال مشاھده می شود.
آیھ۴بابقرنتیان(دوماست.گذرادیدنیھااماجاودانھ،نادیدنی ھاکھکنیمفراموشنبایدپرچم،ازاستفادهھنگامحتیوجود،اینبا

١٨.(

پایھ ھای کتاب مقدسی
کاربرد پرچم در عھد عتیق

بھ معنیمی کند، مجاز و تمثیلی از یک شرایط خاص، (یعنی پرچمبسیار مھم است کھ بدانیم وقتی کتاب مقدس از پرچم صحبت
بھ کار بردهآنھا پرچم بھ معنی واقعی (یعنی پرچمی کھ قابل لمس ھست)،"نشان") است. اما بخش ھای دیگری نیز وجود دارند کھ در

شده.
موسیدستانیوشعوھارونکھقسمتیمی باشد،خروجکتاب١٧بابکردهصحبتپرچمازآندرکھمقدسکتابازقسمتاولین

قوم عطا کردشود. سپس موسی برای شکرگزاری از پیروزی کھ خداوند بھرا باال نگھ داشتند تا قوم اسرائیل بر عمالیقیان پیروز
).١۵آیھ١٧بابخروجبھشود(مراجعھنامید.است”،منپرچم“خداوندمعنیبھنسی”“یھوهراآنوساختمذبحی

استفاده نمایند.دستور می دھد از پرچم بھ عنوان نشانی از ھویت  ھر خاندانخدا نھ تنھا "پرچم من" نامیده می شود، بلکھ بھ قوم خود
).٢و١آیھ ھای٢باب(اعداد

اینجادرکھاگرچھ)؛٢۶آیھ۵باب(اشعیامی کند.اشارهنیز،دور دستقوم ھایازنشانیبرایپرچمبھحتیخداونداشعیا،کتابدر
راستا، درمعنوی صحبت می کند تا معنای آن ملموس گردد. در ھمینکاربرد کلمھ ی پرچم مجازی و تمثیلی است، اما از یک واقعیت

تصویربھشدخواھدبر پاقوم ھابرایکھپرچمیھمچونرامسیحعیسیوکندمیپیشگوییاشعیا،١٠آیھ١١باباشعیاکتاب
می کشد.
استفادهدشمنعلیھروحانیسالحبھ عنوانپرچم ھاازنیزالقدسروحکھ،می دھداطالعمابھاشعیا١٩آیھ۵٩بابدرھمچنین
کتابازباباین٢٧آیھدرکنیم.استفادهپرچمازروحانیجنگدرتافرا می خواندراماارمیا،۵١بابارمیاکتابدرمی کند.

بھ عنوان مجاز از چیزیمنظور ھمان بیرق واقعی می باشد. (یعنی از واژه ی پرچمارمیا، پرچم در کنار َکِرنا بھ کار برده شده و ظاھرا
معنوی استفاده نشده!).

است.آمده۶و۴بابارمیاکتابدردستاینازبارزنمونھ ھاییمی شد.استفادهارتش ھاتوسطبعد،بھعتیقعھدزمانازپرچم
می توانیمموسیپیروزیازپس١٧بابخروجکتابدررانمونھاینمی شوند.بھ کار بردهپیروزیاعالمبرایپرچم ھاھمچنین
مابھآیندهدرکھخداوندیبھخوداطمینانواعتمادتابرمی افرازیمراپرچم ھامانیز،٨تا۶آیھ ھای٢٠مزموردرکنیم.مشاھده

است!پیروزی خواھد بخشید، را نشان دھیم. این یک اعالم نبوتی
است. از اینبوده است. پرچم در جنگ  نماد اتحاد و ھمبستگی لشکر(در بسیاری از جنگ ھا یکی از منصب ھای مھم «پرچم داری»

بوده، بھمقابل، از بین بردن پرچم دار و بھ زمین انداختن پرچمرو، یکی از اھداف دشمن برای تضعیف روحیھ ی جنگاوری لشکر
شکست و از ھم گسیختگی برای لشکر بھ  حساب می آمده است.گونھ ای کھ ھر گاه پرچم از دست پرچم دار می افتاد، نوعی

(منبع:ویکیپیدیا)

کاربرد پرچم در عھد جدید
بھ وجودشده است، اما در جاْی جای آن می توانیم بھ صورت تلویحیاگرچھ کلمھ پرچم در بسیاری از ترجمھ ھای عھد جدید جایگزین

کھاستواضحکنیم؛بیانموضوعاینبرایمثالبھ عنوانرامتیانجیل٢۴باباز٣١و٣٠آیھ ھایمی توانیمپی ببریم.کلمھاین
خطبھجدیدعھددرقدیمیبسیاروآرامیزبانی(یعنی:’،Peshitt‘زبانمی کند.اشاره١٢آیھ ی١١باباشعیاکتاببھقسمتاین

می شود." زبانچنین می گوید: "پس از آن پرچم پسر انسان در آسمان ظاھرسریانی باستان) این موضوع را تأیید می کند. این ترجمھ
‘Peshitta’صریحواژه یاز)nish(کھجایییعنیمی سازد؛مرتبط،١١اشعیاباراآنواضحطوربھدرحالیکھ،کندمیاستفاده

معروفآیھمی پردازیم.فیلیپیانبھرسالھازآیھ ایبھآخردراست.شدهنوشتھ)nish(جایبھعبریزبانبھ“پرچم”معادلواژه ی



آنبھ جاییونانیزباندردرحالیکھ،کھدارد؛خوددررابیرق)(بنر،Nissiکلمھ یترجمھ یPesittaزباندر١۴:٣فیلیپیان
پیروزی ایتامی دوم،پرچمسمتبھ"مناست:اینگونھمتنکھطوریبھاست.شدهبھ کار بردهھدف)،معنی(بھ'skopos'کلمھ ی

است، بھ دست آورم.”را کھ خدا برای آن مرا در مسیح عیسی بھ باال فرا خوانده

چند آیھ از کتاب مقدس کھ در مورد پرچم ھا صحبت می کند
پر شکوه!”پرچم دار،لشکریانچونودلربا،اورشلیمچونزیبایی،ِترَصھچونتومن،نازنین“ای:۴آیھ ی۶بابغزل ھاغزل

برافراشتن).را(پرچم ھابر افرازیم.”خدایماننامدرراخودپرچم ھایوبر آوریمشادیبانگتونجاتسبب“بھ:۵آیھ ی٢٠مزمور

بھتاکنید،اشارهدستباکنید.بلندایشانجانببھراخودآوازکنید؛پابربی درختکوھیبر“پرچمی:٢آیھ ی١٣اشعیا
در مقابلھ با دشمن).دروازه ھای ُنَجبا داخل شوند.” (بھ اھتزاز درآوردن پرچم ھا

نامید.است”،منپرچم“خداوندراآنوساختمذبحیموسیکھمی خوانیم:١۵آیھ ی١٧بابخروج
دارید).بر پارااسرائیل(پرچمدارید.”بر پاملتھاجھتبھراپرچمی“..:١٠آیھ ی۶٢باباشعیا

نشانوخویشپرچمنزداسرائیلبنیازیک‘ھرگفت:کرده،خطابراھارونوموسی“خداوند:٢و١آیھ ی٢باباعداد
در آیھ ذکر شده است).اطراف آن خیمھ زنند..’”. (کلمھ ی پرچم و نشان خاندانخاندانشان خیمھ زند. ایشان رو بھ خیمھ ی مالقات، در


