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The Bible’s Shortest Prayer 
Learn Biblical Hebrew online 
 
A Sibling Rivalry 
The Bible tells us of many challenges to Moses’ 
authority during the long period of wandering through 
the wilderness. One of the most surprising challenges 
came from Moses’ own siblings, Aaron and Miriam in 
chapter 12 of the Book of Numbers. They mocked his 
wife and accused him of hoarding power. As a 
punishment for this insubordination, God afflicts 
Miriam with leprosy, turning her skin “as white as 
snow” (Num. 12:10). 
 
Say the Actual Words Spoken by Moses 
Moses, always humble and righteous, does not take 
pride in the downfall of his enemies. Instead, he turns to 
God and utters one of the simplest prayers found in 
Scripture, “O God, please heal her!” In the original 
Hebrew which Moses spoke, the prayer sounds like 
this: 

EL NA REFAH NA LA 
ּהֵאל ָנא ְרָפא ָנא לָ   

 
Learn to Address God as Moses Did 
Notice how pure this simple prayer is in the 
original Hebrew. Notice how short each of the five 
words is: a single syllable. Notice how symmetrical 
the phrase is: it begins with the giver (“God”) and 
ends with recipient (“her”). The central word is the 
crucial verb (“heal”), which is softened on either 
side with “please”. This truly is heartfelt prayer in 
its purest form. Learn to pray authentically as 
Moses did, by studying Biblical Hebrew online 
today. 
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Het kortste gebed van de Bijbel 
Leer Bijbels Hebreeuws online 
 
Rivaliteit tussen broers en zussen 
De Bijbel vertelt ons over vele uitdagingen aan Mozes' gezag 
tijdens de lange periode van zwerven door de wildernis. Een 
van de meest verrassende uitdagingen kwam van Mozes' 
eigen broers en zussen, Aaron en Mirjam in hoofdstuk 12 
van het boek Numeri. Zij dreven de spot met zijn vrouw en 
beschuldigden hem van het vergaren van macht. Als straf 
voor deze ongehoorzaamheid, treft God Mirjam met 
melaatsheid, waardoor haar huid "zo wit als sneeuw" wordt 
(Num. 12:10).  
 
Spreek de woorden uit die Mozes gesproken heeft 
Mozes, altijd nederig en rechtvaardig, is niet trots op de 
ondergang van zijn vijanden. In plaats daarvan wendt hij zich 
tot God en spreekt een van de eenvoudigste gebeden uit die 
in de Schrift voorkomen: "O God, genees haar alstublieft!" In 
het oorspronkelijke Hebreeuws dat Mozes sprak, klinkt het 
gebed als volgt: 

EL NA REFAH NA LA 
 ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה

 
Leer God aan te spreken zoals Mozes deed 
Merk op hoe zuiver dit eenvoudige gebed in het oorspron-
kelijke Hebreeuws is. Merk op hoe kort elk van de vijf 
woorden is: een enkele lettergreep. Merk op hoe symme-
trisch de zin is: hij begint met de gever ("God") en eindigt 
met de ontvanger ("haar"). Het centrale woord is het 
cruciale werkwoord ("helen"), dat aan weerszijden verzacht 
wordt met "alstublieft". Dit is werkelijk een oprecht gebed 
in zijn zuiverste vorm. Leer authentiek te bidden zoals 
Mozes deed, door vandaag nog online Bijbels Hebreeuws te 
studeren.  

 


