
Galejník Riko zachráněn!  
 
 
Za devatero horami a devatero řekami bylo 

jedno velké, smutné království, ale občas se v tom 
království událo taky něco radostného. Když se Riko 
narodil, měli jeho rodiče velikou radost. Moc se 
těšili na své miminko a teď ho konečně drželi ve své 
náruči. Milovali ho a rozhodli se, že ho dobře 

vychovají. Moc si přáli, aby z něho vyrostl 
hodný člověk, aby dělal to, co je správné 
a druhým pomáhal. Doma měli po babičce 
takovou starou knihu, ve které bylo všechno 
napsáno – jak žít, co je dobré, a co špatné. 
„Budeme ho učit jen ty dobré věci – být 
poctivý, pravdomluvný, ochotný, laskavý, 
pracovitý… a ty špatné věci ho učit 
nebudeme“, rozhodli se rodiče. A tak se 

s láskou o malého Rika starali. Jenže… 
 
Jak Riko rostl, rodiče zjistili, že umí i ty špatné věci. Oni ho neučili lhát, prát 

se, nadávat a Riko to uměl jaksi sám od sebe. Jak je to možné? Kde jsme udělali 
chybu? Vždyť i Riko musí vědět, že je to špatně. A taky že to věděl. Moc dobře si 
uvědomoval, že vztekat se není správné, že lhát se nemá, že by měl babičce ochotně 
pomáhat…, jenže ono to nešlo. Jako by tady bylo něco silného, co ho nutilo dělat 
špatné věci. Ze začátku se Riko snažil s tím zlem bojovat. Říkal si: „Ne, ne, já to 
zvládnu, já si tu pusu zalepím a už nikdy neřeknu nic špatného.“ Jenže pusu 
potřeboval taky na jídlo, a když si pásku 
z pusy sundal, zase z něho vyletělo 
nepěkné slovo. Mnohokrát si říkal, když se 
mu posmívali kamarádi, že si jich nebude 
všímat. Chvíli se mu to dařilo, ale netrvalo 
dlouho a strhla se mela. „Takovou 
nadávku si přece nenechám líbit“, řekl si 
Riko a jeho pěst vzápětí přistála na tváři 
posměváčka. „Já už budu hodný, já už to 
víckrát neudělám,“ často sliboval 
mamince a tatínkovi, ale ve skutečnosti pořád dělal víc špatných věcí než těch 
dobrých. Musím vám říct, děti, že jeho rodiče na tom nebyli o moc líp.  

Chtěli dělat dobro, ale pořád nějak sklouzávali ke zlu. Možná jste si všimli, že my 
jsme na tom podobně. Nikdo nás neučil dělat zlo, a přesto to umíme. Snažíme se žít 
dobře, ale nedaří se nám to. 
 

A víte, děti, proč to tak bylo u Rika, jeho rodičů a taky všech ostatních, kdo 
s nimi v tom království žili? V jejich zemi totiž vládl zlý král. Byl to on, kdo říkal: 
„Dělat dobré věci je na nic! Můžeš si žít, 
jak chceš! Nemusíš nikoho poslouchat - 
jenom mě! Všechno, co vidíš, může být 
tvoje, stačí si to vzít! Když tě někdo naštve, 
pěkně mu to vrať! Žít dobře už není 
moderní. Žij si, jak sám chceš.“ To byla 
pravidla zlého krále, jenže taková pravidla 
za chvíli všechny zničí. Když navíc lidé 
podle nich opravdu žili a dělali špatné 
věci, král je potom zatýkal a soudil. Posílal 
je do vězení, prodával jako otroky na galeje, týral je a trápil. Konečný trest pro 
všechny pak nakonec byla smrt. Milé děti, satan si z naší krásné země chce udělat 
své království. Pokouší nás a navádí k tomu, abychom dělali zlo. Říkáme tomu hřích 
a v Bibli se píše, že mzdou hříchu (trestem za hřích) je smrt. Satan z nás dělá své 
otroky a odvádí nás daleko od Pána Boha. Hřích nás od Něho odděluje, protože On je 
svatý a dokonalý, nikdy nic špatného neudělal. 

 
Riko vyrostl a taky žil podle pravidel zlého krále. Když šel do obchodu, 

peníze si nebral. Proč by měl platit?! 
Kradou přece všichni, a kdo nekrade, 
okrádá svoji rodinu. Pomoci starému 
člověku? Zbláznili jste se? Co kdyby ho 
někdo viděl, to by byla ostuda. Vážit si 
svých rodičů? To tak – měl přece ty 
nejhorší rodiče na celé planetě, chtěli ho 
naučit dělat dobro, pořád mu něco 
zakazovali…, hrůza, když si na to 
vzpomene. Riko taky rád mluvil o druhých 

lidech: „Musím vám říct, co zas ten můj soused udělal. Nevím sice, jestli je to 
pravda, ale říkali to v hospodě, tak to asi pravda bude, nebo ne?“ 



Riko neměl sílu sám změnit svůj život a po čase si začal myslet, že zlo je 
vlastně normální, že tak se prostě žije. Ale netrvalo dlouho a spadla klec. Drábové 
zlého krále si Rika vyhlédli, zaměřili 
na něho svou pozornost a chytili ho 
na místě činu. Riko zatoužil 
po majetku svého souseda, vloupal se 
mu do domu, všechny tam zmlátil, 
ukradl cennosti, a když se chystal 
utéct, chytili ho. Soud byl velice krátký 
(bez možnosti obhajoby) a rozsudek 
příliš tvrdý. Galeje. Jako otroka ho 
prodali krutému pirátovi, který na moři přepadával obchodní lodě.  

 
Riko seděl v podpalubí přikován k železné tyči spolu s dalšími otroky. V ruce 

měl obrovské veslo a v rytmu bubnu všichni jako jeden muž pohybovali vesly tak, 
aby se loď rychle sunula kupředu. Byla to neskutečná dřina, ruce měl samé mozoly, 
celé tělo ho příšerně bolelo. V hlavě mu hučelo od nekonečného bubnování 
a vyřvávání otrokáře. Tady měl Riko čas na přemýšlení. Takhle si život 
nepředstavoval, takhle ne. Co s ním bude? Často si vybavoval tváře svých rodičů, 

vzpomínal na jejich slova, na jejich lásku. 
Rodiče ho z otroctví vykoupit nemohli, byli 
příliš chudí. Tady, jako galejník, Riko uviděl, 
jak mizerný byl jeho dosavadní život. Je pro 
něho ještě nějaká naděje? Čas utíkal, ale 
Riko nepřestával věřit. Třeba ještě někdy 
bude svobodný. Děti, co myslíte, je pro nás 
nějaká naděje? Za svůj hřích si každý z nás 
zaslouží smrt – věčné oddělení od Pána 
Boha. Je pro nás nějaká naděje? Pán Ježíš 

Kristus je naše naděje – On přišel na naši zem, aby nás zachránil. Zemřel za naše 
hříchy na kříži, vstal z mrtvých, žije a nabízí nám svobodu od hříchu, od satana.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud chceš být zachráněn, řekni to Pánu 
Ježíši, pros o to, aby ti odpustil hříchy 
a dovol Mu, aby tě přijal jako své dítě 
do své Boží rodiny. Jedině Pán Ježíš tě 
může zachránit! A pokud už to Pán Ježíš 
pro tebe udělal, děkuj Mu za to. Je tolik 
důvodů, za co můžeme být Pánu Bohu 
vděčni, ale ten největší dík patří Pánu Ježíši 
za to, že nás zachránil, že za nás zemřel, 
vstal z mrtvých a nabízí nám svobodu, věčný život. Nezapomeň děkovat! 

 
Jednoho dne Rikova loď zakotvila v přístavu sousední země, ve které vládl 

dobrý a laskavý král. A tento král sestoupil do podpalubí mezi galejníky, prohlížel si 
jejich tváře a nakonec promluvil: „Nabízím vám svobodu. Mohu vás vykoupit, jestli 
chcete. Nabízím vám život ve své vlastní zemi. Máme jiná pravidla pro život, než jste 
zvyklí, ale pomohu vám změnit váš život. Chcete?“ Jak by ne, Riko na to čekal už pár 
let. Konečně záchrana. Ale byli i takoví, kteří nabídkou pohrdli. Zůstali dál sedět 
v podpalubí pirátské lodě přikovaní k železné tyči s veslem v ruce. Ale Riko ne, 
za něho dobrý král zaplatil nejvyšší možnou cenu. Riko opustil loď v objetí dobrého 
krále, svého zachránce. Milé děti, přeji nám všem, ať každý prožije záchranu, 
osvobození od hříchu, z moci satana. Dovolme Pánu Ježíši, aby nás zachránil. 
On nám pomůže žít podle Jeho pravidel, jsou dobrá a najdeme je v Bibli. Stačí číst 
a žít podle ní… 

 
 
Tady Rikův příběh, milé děti, nekončí. Pokračování 

najdete ve skleněné dóze, ona v sobě ukrývá Rikův poklad. Ano, 
Riko objevil poklad a vy ho můžete objevit spolu s ním.  
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