
Az én Édesapám a legjobb apa a világon! Írta: Barry Adams!!
Az én Édesapám a legjobb apa a világon (Zsolt 113:5) és Atyja minden teremtésnek. (Ef 4:4-6) 
Ő olyan csodálatos, hogy saját magát a világosságot öltözte fel magára (Zsolt 104:2) és a 
szelek szárnyain jár. (Zsolt 104:3) Édesapám olyan hatalmas, hogy Ő teremtette az eget és a 
földet (1Móz 1:1) a saját szavával teremtette azokat. (1Móz 1:3) Ő alkotta az ég különböző 
csillagait (Jób 9:9) és mindegyiket a saját nevén nevezi. (Zsolt 147:4) Édesapám olyan nagy, 
hogy a menny az Ő trónterme és a föld az Ő lábának zsámolya. (Ézs 66:1) Ha beszél a hangja 
olyan, mint a mennydörgés (Jób 37:5) szava tűzlángokat szór. (Zsolt 29:7) Haja fehér, mint a 
tiszta gyapjú és trónszéke tüzes láng. (Dán 7:9)!!
Egyesek Öregkorúnak nevezik (Dán 7:22) azért mert öröktől fogva van (Zsolt 90:2), de én csak 
Édesapámnak hívom Őt, mert Ő azt mondta, hogy az én Atyám lesz. (2Kor 6:18) Édesapám 
mindenről mindet tud a kezdetektől fogva. (Ézs 46:10) Ha megnyitja kezét, akkor minden 
teremtményét megelégíti. (Zsolt 145:16) Minden, amit az Édesapám tesz az jó. (1Móz 1:31) Ő 
alkotott minden madarat, minden halat és minden állatot, ami valaha létezett (1Móz 1:20-22) és 
Ő adott mindegyiknek életet, leheletet. (ApCsel 17:24-25) Minden teremtménye az én 
Édesapám jóságáról beszél. (Róm 1:20) !!
Az egek beszélik az Ő dicsőségét és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. (Zsolt 19:1) 
Édesapám olyan nagy, hogy kezében vannak a föld mélységei. (Zsolt 95:4) Egyesek 
Teremtőnek hívják, mert Ő alkotott mindent (Ézs 40:28), de én csak Édesapámnak hívom Őt, 
mert egész szívével szeret engem. (1Ján 1:3) Édesapám olyan gazdag, hogy az egész föld az 
övé. (Zsolt 24:1), Rajta az erdő minden vadja és ezernyi hegyek minden állata. (Zsolt 50:10). 
Habár Ő uralkodik és reszketnek a népek jelenlétében (Zsolt 99:1), én Édesapámnak hívom Őt. 
(Ján 16:25-27) Habár az angyalok is leborulnak Őelőtte (Jel 7:11) én bármikor, akár éjjel vagy 
nappal is járulhatok az Ő kegyelmének királyi jelenlétébe. (Zsid 4:16) Édesapám birodalma 
nagyon nagy – országa örökre fennálló ország. (Zsolt 145:13) !!
Uralma növekszik és hatalma sohasem ér véget. (Ézs 9:7) Édesapám uralkodik a nemzetek 
felett és ül szentségének trónján. (Zsolt 47:7-9) Igazsága olyan, mint a hatalmas hegyek, 
ítéletei, mint a nagy mélység. (Zsolt 36:6) Édesapám a legkedvesebb személy a világon. (5Móz 
7:9) Esőt és napsütést ad az igazaknak és a gonoszaknak is. (Mát 5:45) Gazdag irgalomban és 
szeretetében teljes (Ef 2:4) még akkor is, ha nem érdemeljük meg, (Róm 5:8) mert szeretete 
mindörökké való, és soha el nem múlik. (1Krón 16:34) Édesapám kegyelme az égig ér, hűsége 
a felhőkig. (Zsolt 36:5) Ő a legkedvesebb, (2Sám 22:36) mindig megbocsát, (1Ján 1:9) mindig 
együtt érez (JerSir 3:22-23) és a legmegértőbb Édesapa a világon. (Zsolt 103:13-14) !!
Ő Mindig ugyanaz. (Mal 3:6) Változás árnyéka sincs benne, (4Móz 23:19) ígéreteit mindig 
megtartja. (Ézs 55:10-11) Minden ígérete igaz (Zsid 10:23) és szívének gondolatai mindörökké 
megmaradnak. (Zsolt 33:11) Édesapám szíve az elesetteké. (1Kor 1:26-29) Megvédi a gyengét 
(Ézs 40:29) és kiválasztotta a világ szegényeit, hogy örököljék az országát. (Jak 2:5) Ő törődik 
az árvákkal és az özvegyekkel. (Jer 49:11) Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az 
igazsággal. (1Kor 13:6) Édesapám az örökkévalóság Atyja, (Ézs 9:6) aki a szükségben levőket 
mindig megsegíti. (Zsolt 46:1) Menedék a nyomorúság idején. (Náhum 1:7) !!
Erős váram (Péld 18:10) és felemeli fejemet, ha elcsüggedek. (Zsolt 3:3) Édesapám 
fogantatásom előtt már ismert engem. (Jer 1:5) Igazából mielőtt a földet megteremtette már 
akkor kiválasztott engem. (Ef 1:4-5) Az Ő kezei teremtettek, (Zsolt 119: 73) az anyám méhében 
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formált engem. (Zsolt 139:13) Édesapám önmagához hasonlóvá teremtett engem (1Móz 2:7) és 
azt mondja rólam, hogy csodálatos vagyok. (139:14) Ott volt, amikor megszülettem, (Zsolt 71:6) 
mert a szeme fénye vagyok (Zsolt 17:8) és szeret engem. (Ján 17:23) Senki sem árthat nekem, 
mert az Édesapám harcol értem. (2Móz 14:14) Még angyalokat is küld, hogy vigyázzanak rám. 
(Zsolt 91:11) Semmilyen baj nem érhet engem, ha közel vagyok Hozzá (Zsolt 91:9-10) mert 
Édesapám velem van, ki lehet ellenem. (Róm 8:31) !!
Édesapám jóságos, türelmes (1Kor 13:4) nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik 
bántóan, és nem gerjed könnyen haragra. (1Kor 13:5) Nem rója fel a rosszat (1Kor 13:5) és 
mindig megbocsát. (Zsid 8:12) Édesapám mindig megvéd, bízik bennem és mindig legjobbat 
reméli. Sohasem mond le rólam, (1Kor 13:7) mert szeretete soha meg nem szűnő szeretet. 
(1Kor 13:8)!!
Még ha a földi édesanyám elfelejtkezne rólam, az én mennyei Édesapám sohasem felejtkezik el 
rólam. (Ézs 49:15-16) Mindent tud rólam (Zsolt 139:1-3) és mielőtt még kérném, tudja, mit 
akarok. (Máté 6:8) Minden nap megíratott az Ő könyvében még mielőtt valami is megtörtént 
volna. (Zsolt 139:16) Édesapám arról beszél, hogy az Ő akaratáért teremtett engem (Jel. 4:11) 
és orcáját felém fordítja. (4Móz 6:25) Még a fejemen a hajszálakat is számon tartja. (Mát 10:3) 
Édesapám örül rajtam örömmel, énekléssel örvendezik (Sof 3:17) kiválasztott engem magának. 
(5Móz 7:6) Mivel nem alszik, éjjel és nappal vigyáz rám. (Zsolt 121:3) !!
Édesapám olyan sok jó dolgot tervezett felőlem, hogy megszámolni sem tudom. (Zsolt 40:6) 
Közösségben vagyok Vele (Zsolt 25:14) és megérteti velem az Ő mennyei királyságának titkait. 
(Mát 13:11) Édesapám szeret jó ajándékokat adni. (Mát 7:11) Minden jó ajándék Tőle jön (Jak 
1:17) és azt mondja, hogy még kérjek Tőle többet (Mát 7:7) mert tetszik neki, hogy nekem adja 
az Ő országát. (Luk 12:32)!!
Ha megbántanak, Ő meggyógyít, (Jer 30:17) Ha bátorításra van szükségem, Ő megvigasztal, 
(2Kor 1:3-4) úgy mint anya a gyermekét. (Ézs 66:13) Ha lent vagyok, segít terheim 
hordozásában. (Zsolt 68:19) Ha a szívem összetört, Ő nagyon közel van hozzám. (Zsolt 34:18)!!
Édesapám mindig velem van. (Ézs 41:10) és megígérte, hogy sosem hagy el. (Zsid 13:5) Még 
ha el szeretnék is rejtőzködni előle, Ő mindig velem van. (Zsolt 139:7-12) Ha elesem, Ő felemel 
(Zsolt 37:14) Ha bántanak, Ő megerősít. (Zsolt 10:17) Ha vétkezek, Ő megbocsát (Mik 7:18) Ha 
nem tudok járni, Ő hordoz engem (Ézs 46:4) Még ha hitemet elveszítem is, Ő akkor is hű 
marad. (2Tim 2:13) Ha szükségem van rá, bölcsességet ad (Jakab 1:15) és segít a 
nyomorúságban. (Zsolt 46:1)!!
Édesapám mindig gondol rám. (Zsolt 139:17-18) Nagyszerű tervei vannak velem kapcsolatban, 
(Jer 29:11) teljes szívéből áldásokat osztogat. (Ef 1:3) Tenyerén hordoz. (Ján 10:29) Füves 
legelőn legeltet és nyugalmat ad nekem. (Zsolt 23:2-3) Édesapám elképesztően hosszútűrő 
(1Tim 1:16) könyörülő és irgalmas hozzám. (Zsolt 108:3) Alázata alázattal tölt el (Máté 23:11) és 
szárnyai oltalmaznak engem. (Zsolt 91:4) Örökkévaló szeretettel szeret. (Jer 31:3) Gondot visel 
rólam (Máté 6:25-26) Jóságával csordultig van poharam (Zsolt 23:5) Jósága és kegyelme 
követnek bárhová is megyek. (Zsolt 23:6)!!!!!
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Ha elvesztem, Ő megtalált (Luk 15) Ha a bűn sarában voltam is, ő megbocsátott nekem (1Ján 
9:19) Ha mocskos voltam, Ő megtisztított (Zsid 9:22) Meghaltam, de Ő feltámasztott. (Róm 6:5) 
Amikor ellensége voltam, már akkor elküldte egyetlen Fiát, hogy meghaljon értem. (Róm 5:10)!!
Édesapám annyira szeret engem, (Ján 3:16) hogy mindenét feláldozta, csak azért mert 
szeretett (Róm 8:32) Jézus Krisztus, a Fia, akit az Atya szeret (Ján 17:24) Aki képe a láthatatlan 
Istennek (Kol 1:15) örömmel lett a Bárány, aki megöletett már a világ alapítása előtt (Jel 13:8) 
azért, hogy az Ő Édesapja az én Édesapám lehessen. (Ján 20:17)!!
Most azért Jézus halála és feltámadása miatt (Róm 6:4-6) mindaz, ami Jézusé volt az enyém is 
lett. (Róm 8:15-7) Az Ő öröme, az én örömöm. (Ján 17:13) Az ő békessége, az én békességem. 
(Ján 14:27) Az Ő élete az én életem. (Gal 2:20) Az Ő Édesapja, az én Édesapám. (Máté 5:48) 
Nekem adta királysága kulcsait (Máté 16:19) és az örökösévé tett engem. (Gal 4:6-7)!!
Mostmár én is az Ő nagyszerű családjához tartozom. (Ef 3:14-15) Isten az én Édesapám (Zsolt 
68:5) és Jézus az én testvérem. (Zsid 2:11) Nekem adta Szentlelkét, ami örökségem 
garanciája. (2Kor 1:21-22)!!
Édesapámnak van a legnagyobb háza, ami valaha is csak létezett és nekem egy különleges 
helyet készített (Ján 14:2-3) ahol örökké Jézussal együtt fogunk uralkodni (Jel 22:5) az Ő 
rendíthetetlen országában. (Zsid 12:8)!!
Egy örökkévaló örökség vár rám a mennyben, (1Pét 1:3-4) ahol hervadhatatlan koszorút kapok. 
(1Pét 5:4) Egy nap úgy fogok ragyogni Édesapám országában, mint a nap. (Mát 13:43)!!
Édesapám olyan nagy, hogy a menny sem tudja Őt befogadni (2Krón 2:5-6) és mégis olyan 
kicsi, hogy a szívemben él. (Ján 14:23) Boldog vagyok, mert az Ő csodálatos családjához 
tartozom örökre. (Ján 8:35)!!
Édesapám valóban a világ legjobb apukája!!!
2 Kor 6:17-18 Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és 
tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,!!
És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.!!
Hungarian version translated by Gabor Komroczy TheBestDad.net
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