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ПРИНЦИП НА ПЪРВОТО

от Крум Крумов

Божието царство е установяване на Божия ред, чрез който се реализира
Божието управление. В Божието царство първите неща са първи, вторите втори и т.н.
Ако едно нещо не е първо, значи че то не е първо!

Принципа на първите неща е царствен (апостолски) принцип.
Гръцката дума “протон” означава: първи по време, място, ред, важност.
По-долу ще разгледаме някои от стиховете където е употребена тази дума, за да

видим в Божия ред кои неща са първи.
1. На първо място е Господа и Неговото царство -  Лука 9:59-62; Кол. 1:18;

Мат. 6:33 – ключов принцип
2. Първо да се помирим с брата си – Мат. 5:23,24
3. Първо да оправим собствения си живот – Мат. 7:1-5
4. Първо да се върже силния – Мат. 12:29
5. Първо Царството действа от вътре (в невидимото) – Мат. 23:25-28;

Лука 17:21
6. Първо правилна преценка, после действие –  Лука 14:28-32   Пример: Неемия
7. Първо е страданието, после радостта – Лука 17:25; Пс.126:5,6
8. Първо е Божия дом, после света – за добро и зло – 1 Пет.4:17
9. Първо Бог възлюби нас – 1 Йн.4:19; Йн.15:16. В следствие на това е:
10. Първата заповед – любов към Бога – Марк 12:28-31; Ин.13:34,35
11. Първо мъжа, после жената – ред в семейството – 1 Тим. 2:12-14; 1 Кор. 11:3
12. Първо апостоли, второ пророци и т.н.- ред в църквата – 1 Кор.12:28
13. Първо служителите да бъдат тествани – 1 Тим.3:10
14. Първо предадени на Бога и на тези, които Той е поставил, и после даване –

2 Кор.8:5. Вследствие на това е:
15. Първи плод – 3 Цар.17:8-16; Пр.3:9,10; Езек. 44:30
16. Първо разбиране, после говорене – Йов 18:2
17. Първо е Словото – Йн.1:1-4

Това са само някои от принципите на първите неща в Божието царство. След
като Царството е било посято в нас и сме поставили Господ на първо място, то ние
разбираме, че в Царството има първи неща, според които се определят нашите
приоритети, а също така и очаквания.


