
Ako adventisti porazili španielsku chrípku v roku 1918 

 

 

Pokiaľ ide o niečo tak zriedkavé ako pandémia, je veľmi užitočné poznať históriu minulých pandémií. 

Dozvedieť sa, ako ich ľudia prežili, je neoceniteľné. 

V roku 2007 som sa zúčastnil týždňového seminára o prírodných liekoch v inštitúte Wildwood Lifestyle 

Institute. Bernell Baldwin – vzdelaný muž, ktorý vtedy prišiel – nám prednášal o hydroterapii. Nešlo 

však len o prednášku aplikovania vodoliečby. Bola to prednáška o španielskej chrípke, ktorá zničila 

svet v roku 1918 i jej možného zopakovania. Prednášateľ v nej objasnil i využitie hydroterapie  a iných 

prírodných prostriedkov adventistami siedmeho dňa pre záchranu životov počas najhoršej pandémie, 

ktorú ľudstvo pozná. 

(Ak neviete o adventistoch siedmeho dňa, jedná sa o kresťanskú protestantskú denomináciu, ktorá 

vznikla koncom 18. storočia. Veria v prepojenosť fyzického, duchovného a duševného zdravia. Už v 

roku 1918 mali adventisti sanatóriá alebo strediská zdravého životného štýlu, v ktorých mohli 

jednotlivci zostať na krátky čas, dozvedieť sa viac o prírodných prostriedkoch liečenia a o Bohu, ktorý 

tieto prírodné prostriedky poskytol.) 

Keď Dr. Baldwin predstavil fotografie provizórnych nemocníc a ohromujúce štatistické údaje, pocítil 

som závažnosť situácie a hrôzu z toho, aké to v tom čase muselo byť. Bol som prekvapený, že som 

sa dostal až vo svojich 30-tich rokoch k takýmto informáciám. Žasol som, ako odvážni pracovníci v 

prvej línii riskovali svoje životy aby pomohli ostatným. Matka Dr. Baldwina  bola v čase chrípky mladou 

pracovníčkou v prvej línii, ktorá pomáhala ľuďom zotaviť sa z tohto ochorenia. Dr. Baldwin rozprával 

o tom, ako každý večer prišiel starosta mesta vyzdvihnúť jeho matku, aby sa mohla postarať o jeho 

chorú dcéru. Bol som tiež šokovaný tým, ako mocne životný štýl a prírodné prostriedky pôsobili pri 

liečbe španielskej chrípky v adventistických sanatóriách. Počas pandémie španielskej chrípky boli 

hospitalizovaní pacienti v sanatóriách nepretržite liečení prírodnými prostriedkami a miera úmrtnosti u 

týchto pacientov bola extrémne nízka. Jeden pracovník spomenul, že pri liečení chrípky boli takmer 

vždy úspešní v prípadoch, ak pacienti prišli do sanatória na vlastných nohách. 

Keď bola chrípka zastavená, zhromaždilo 10 rôznych adventistických sanatórií svoje údaje o viac ako 

1000 pacientoch. Z toho bolo približne 670 ambulantných pacientov, ktorí sa vrátili domov, aby sa 

liečili sami a asi 450, ktorí boli hospitalizovaní v sanatóriach. U tých, ktorí boli ambulantní a samoliečení 

bola úmrtnosť 4%. V prípade hospitalizácií bola miera úmrtnosti nižšia ako 1%. Vzhľadom na to, že 

miera úmrtnosti infikovaných osôb na celom svete bola medzi 10 – 20%, sú tieto štatistiky úžasné a 

ponúkajúce veľkú nádej. Už predtým som používal prírodné prostriedky. Keď som však videl, ako 

použitie takýchto jednoduchých prostriedkov  silno vplývalo na chorobnosť a úmrtnosť v tak vážnej 

situácii,  otvorilo mi to oči a pozitívne ma to šokovalo. Konferencie som sa zúčastnil v dobe, kedy 

médiá boli plné príbehov o baktériach v mäse a  šíril sa strach z odolnosti voči antibiotikám. Modlil 

som sa, aby som porozumel týmto otázkam. Prednáška Dr. Baldwina bola skúsenosťou s posunom 

paradigmy, pretože som si uvedomil obmedzenia lekárskej a evolučnej vedy, v čom som bol vyškolený. 

Zmysluplným spôsobom som si uvedomil milosrdenstvo a milosť Božiu, ktorá sprístupnila všetkým 

ľuďom bezpečné a účinné prostriedky prevencie smrteľných chorôb, ako i spôsoby boja proti nim. 

https://www.casd.cz/ako-adventisti-porazili-spanielsku-chripku-v-roku-1918/


Ďalšou vecou, ktorú som si počas prednášky vo Wildwoode uvedomil, bolo vedomie, že k devastácii 

spôsobenej španielskou chrípkou môže opäť dôjsť. Avšak s tým rozdielom, že to môže byť ešte 

ničivejšie. V Matúšovi v 24 kapitole sa Ježišovi učeníci pýtali, ako budú vedieť, že už to prichádza. Pán 

odpovedal, poukážuc na niektoré znamenia: „Na rôznych miestach budú hladomory, mor a 

zemetrasenia. To všetko bude začiatkom konca.“ Podľa Biblie budú tieto katastrofy čoraz častejšie a 

katastrofálnejšie. Domnievam sa, že to dnes vidíme. Rovnako, ako je pre nás prezieravé vedieť, ako 

sa pripraviť na budúcnosť v záležitostiach, o ktorých bežne premýšľame (kariéra, škola, životný 

partner, atď.), bolo by prezieravé pripraviť sa na tú budúcnosť, o ktorej sa vyjadruje Biblia. Zaoberať 

sa tým, ako zachovať zdravie rodiny v čase moru (epidémie) a porozumieť príčinám ochorení  je 

tiež  veľmi potrebné. Preto by sme mali v modlitbách prosiť o múdrosť ako žiť v týchto významných 

časoch. Tí z nás, ktorí veria Biblii, budú plánovať svoju budúcnosť inak ako tí, ktorí jej neveria. Ako 

my, ktorí veríme Biblii, môžeme byť pomocou pre neveriacich? Myslím si, že je dôležité, aby nás 

nezachvátila panika a strach okolo nás. Biblia nám hovorí, že čím viac budú ľudia na svete odmietať 

Boha, Boží duch sa bude zo sveta vzďaľovať, v dôsledku čoho bude vidieť menej lásky, láskavosti, 

viac krutosti a odsudzovania. Život bude čoraz ťažší. To, k čomu nás Pán Ježiš vyzýva keď vidíme čo 

sa deje, nie je panika. On hovorí: „Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži 

vaše vykúpenie.“(Luk.21,28) 

Keď sme svedkami strachu vôkol nás a sme v pokušení podľahnúť panike, nezabúdajme na Božie 

zasľúbenia. Ten, ktorý nás stvoril, zomrel za nás a žije pre nás, sa k nám vracia. Musíme sa zamerať 

na to, ako môžeme ďalej plniť svoje poslanie  – prinášať druhým poznanie Božieho svetla a nádeje s 

tým, že výsledky našej služby prenecháme na Neho. 

Preložené z anglického originálu. 
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