
Parafráze Žalmu 91, Bible
Ten, kdo přebývá v úkrytu Boha Nejvyššího,

přečká dobu koronavirovou ve stínu Všemohoucího.
Říkám o Pánu Bohu: „Je můj hrad, má jistota, na něho spoléhám.“

Jistě tě vysvobodí z úkladné léčky a před zákeřným virem.
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště,

jeho věrnost je ochranou i štítem.
Nebudeš mít strach z nočních můr ani z náhlého útoku ve dne,

ani z nákazy plížící se neviditelně ve dne v noci.
Byť by tisíce ve tvé těsné blízkosti byly zasaženy, k tobě se to nepřiblíží.

Jistě spatříš na vlastní oči, ano, uvidíš odplatu ničemům.
Když Pánu Bohu řekneš: „Jsi má pomoc,“
Nejvyššího když si zvolíš za svůj příbytek,

nestane se ti nic zlého, neštěstí se vyhne tvému obydlí i tvé rodině.
Vždyť kvůli tobě přikázal andělům, aby tě chránili na všech tvých cestách

– do práce, do obchodu či do parku –
budou tě nosit na rukou, aby tvá noha nezakopla o kámen.
Budeš šlapat po lvu i po zmĳi, pošlapeš mladého lva i draka.
Bůh říká: „Protože se mnou počítá a zamiloval si mne,

zachráním ho, zajistím mu bezpečí, protože zná mé jméno Ježíš.
Bude mě volat a já mu odpovím, vysvobodím ho a dopřeji úspěch,

daruji mu dlouhý a plnohodnotný život
a ukážu mu mou záchranu pro věčnost.“

Žalm 91. je starověkou židovskou modlitbou o ochranu. Píše se v ní o morových ranách, válkách, strachu, úzkosti, …
Zdá se, že se svět nezměnil, její poselství je tedy aktuální i dnes. Modlitba k Bohu Otci, Stvořiteli Nebe i Země, vyslovovaná s vírou v srdci má

obrovskou sílu a účinnost. Modleme se ji alespoň jednou za den nahlas a mysleme přitom na sebe, své blízké
a náš národ. Vyprošujme si tak ochranu Nejvyššího pro naše životy a naši zemi.
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