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Na úvod
Kdo cestuje po silnicích, se nutně setkává se skupinou žen
a mužů, bez nichž by naše hospodářství a náš život nefungovaly: s řidičkami a řidiči z povolání. Kdo se podívá o něco blíž,
neobjeví pouze páchnoucí kamiony a brzdy provozu, ale lidi,
kteří vykonávají velmi obtížné povolání, kde musí bojovat s
velkou zátěží a odříkáním a přesto se jim nedostává téměř
žádného uznání v naší společnosti.
Tato Truckerská Bible, která už prozatím vyšla v němčině,
angličtině, francouzštině, polštině, ruštině, italštině, švédštině a chorvatštině, vychází nyní také v prvním vydání i
česky. S celkovým nákladem přes 150 000 kusů rozdáváme
Bibli pro řidiče po celé Evropě.
Má být určitou pozorností a oceněním tohoto povolání.
Stále znovu jsme konfrontováni s tím, že nám řidiči kamionů
říkají: „Jak to, že nám chcete něco dát, vždyť jsme v této společnosti ti poslední!“ A právě proto vám chceme projevit Boží
lásku, která v životě dává oporu.
Ježíš Kristus přišel na tuto Zemi, aby nás smířil s Bohem.
Potřebujeme jej, abychom šli svou cestou životem ve všech
situacích, ať už na cestě, nebo doma v rodině beze strachu
a zatrpklosti.

2

Ahoj řidiči!

Jak se ti vede? Chtěl jsem ti jen rychle napsat
a říci ti, jak jsi pro mne důležitý a cenný.

Viděl jsem Tě včera, jak sis povídal se svým kamarádem
autem. Celý den jsem čekal a doufal, že by sis mohl chtít
popovídat i se mnou.
Daroval jsem ti pohled na západ slunce ve všech barvách a
příjemný vánek, aby ses mohl uvolnit; a čekám na to, až něco
řekneš. Někdy mě to bolí, ale stále čekám, protože jsem tvůj
přítel.
Pozoroval jsem tě, jak jedeš kilometr za kilometrem. Jsem
s tebou vždy na cestách a toužím po tom, abys mi něco řekl.
Mám pro tebe tak mnoho darů a dárků:
nádhernou modrou oblohu, zelené louky, květiny a kvetoucí stromy kolem cesty, hory a údolí, usměvavé lidi a děti,
které ti zamávají. Když vystupuješ a jsi unavený osvěžuji tě
slunečním svitem nebo lehkým deštíkem.
Má láska k tobě je hlubší než oceán a větší než největší sny
a přání ve tvém srdci.
Mluv se mnou, volej ke mně, ale prosím, nezapomínej
na mě.
Chtěl bych se s tebou o mnoho věcí podělit. Já si tě vybral,
protože jsi pro mě důležitý a cenný.
Čekám na tebe, protože tě miluji

Pohodovou cestu ti přeje
tvůj přítel Ježíš Kristus
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