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V 60.letech se před vánocemi obchodní řetězce ve Filadelfii rozhodly začít s předvánočním prodejem dříve. 

Začátek prodeje stanovili na pátek. O nákupy byl tak veliký zájem, že naprosto zkolabovala doprava, nemohly 

jezdit sanitky, hasiči. Všichni se hnali za levnějšími cenami. Tento pátek byl pojmenován černý pátek.  

„Černý“ vyvolává pocit něčeho negativního. To se obchodníkům nelíbilo. Začali proto vysvětlovat pojem 

„černý pátek“ jinak – jako den, kdy konečně dosáhli vysokých výnosů. Červeně se značí odpisy, černě zisky. 

Tato tradice se rozšířila i k nám. Problémový den se změnil ve vnímání lidí na den zisku a výdělku. 

O 2tis let dříve. Jeruzalém, také je pátek. Na kopci byli popraveni 3 muži přibitím na dřevěný kříž. Pro příbuzné 

a přátele to byl černý pátek, přímo tragický. To má být ta radostná zvěst? To poselství, které máme šířit? 

Takovým sdělením nikoho neupoutáme. 

1 Kor 1, 18. a dále 

18 Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.  

19 Je psáno: `Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.´  

20 Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím?  

21 Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, 

bláznovskou zvěstí.  

22 Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost,  

23 ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství,  

24 ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.  

25 Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.  

26 Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani 

mnoho mocných, ani mnoho urozených;  

27 ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil 

silné;  

28 neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic - 

29 aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.  

30 Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a 

vykoupením,  

31 jak je psáno: `Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu´.  

Jak reagovali lidé, když se poprvé setkali s křesťanstvím a s černým pátkem? Určitě byli zděšeni. Ukřižování 

je jeden z nejhorších způsobů smrti, oddaluje moment smrti i o několik dnů. Byl vyhrazen pro nejtěžší 

zločince. Jen vrazi a vlastizrádci byli takto zabíjeni. Generál Varus ve 4.st.př.Kr. nechal ukřižovat 2000 

vzbouřených židů. O 70 let později ukřižoval Titus tolik uprchlíků, že už nebylo místa na kříže. Cicero odsoudil 

ukřižování jako nejhorší možný způsob smrti. Prohlásil, že neexistuje slovo, které by popsalo hrůznost tohoto 

činu. Pro židy bylo nepředstavitelné, že by někdo mohl takto zemřít, zvláště pak jejich Mesiáš a král. Nemohli 

to pochopit. 

Nikodém se nemohl přenést přes slova Ježíše Krista, že Syn člověka dopadne jako had na poušti. 
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Muslimové si postavy Ježíše Krista velmi váží, ale domnívají se, že Boží prorok nemůže zemřít takovým 

způsobem. Nevěří, že židé ukřižovali Ježíše. Podle nich jim Bůh zaslepil oči a oni ukřižovali někoho jiného. 

Gandhí dokázal přijmout Ježíše Krista jako mučedníka, ale nedokázal Ho přijmout jako nejdokonalejšího z lidí 

díky této smrti. 

Black friday se stal symbolem něčeho pozitivního. Pátek, kdy byl ukřižován Ježíš Kristus, se změnil jeho 

vzkříšením ve vítězství. 

1 Kor 2,2. 

2 Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného.  

Jinými slovy: „já vím, že pro někoho je to šílenství, ale pro nás se černý obrázek změnil v zářivý obraz.“  

Židé říkali: `Proklet je každý, kdo visí na dřevě´. 

Sk 5,30. ČSP 

Bůh našich otců probudil z mrtvých Ježíše, kterého jste vy pověsili na dřevo a zabili; 

Sk 10, 39. 

39 My jsme svědky a všeho, co učinil v té krajině Židů a v Jeruzalémě. A oni ho pověsili na dřevo a zabili.  

Gal 3,13.ČSP 

Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona tím, že se stal za nás prokletím, neboť je napsáno: ‚Proklet je každý, 

kdo je pověšen na dřevě.‘ 

Na kříži jsme měli viset my, ale Ježíš Kristus to prokletí hříchu vzal na sebe. Black Friday je zpráva o naší 

záchraně. Ježíš nejen kázal, pomáhal a učil, ale musel i zemřít. 

Jan 3,14.15. 

14 Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka,  

15 aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.  

Jak se mohl Ježíš přirovnávat k hadu? Jan Ho přirovnává k beránkovi. Ale had?  

V Num 21 čteme příběh, ve kterém Mojžíš měl vzít hada a přibít ho na kůl. Každý, kdo se na něho podívá, je 

zachráněn od smrtelného uštknutí. 

2 Kor 5, 21. 

21 Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.  

 

Ježíš Kristus vzal na sebe všechny hříchy, aby zlo bylo přibito na kříž a nemohlo více zabíjet. 

Den ztráty se nakonec stal naším dnem záchrany. Všichni vyprávějí, co nakoupili ve slevách a jak udělali 

dobře. Neměli bychom my vyprávět o našem Black Friday? 
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