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,נלֹתיָך
ֶ ְּו
ּומְֵּ רפה ימ ִׇּל רבנֶ יָך צ
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. רא ֵמן, וצ ֵכן יצ יהי ררָלֹן,"יית חקיֵ ם רבנּו יב צמ ֵה ררה ימ צק ררא ֶש רִּתּוְ "וצ חה חמְֵּ רפה נֶ ֱע רָ ררה
וצ צ

A Prayer-Plea during the COVID-19 Epidemic
Answer us, Adonai our God, for we are in great distress.
Healer of all flesh, sustainer of our body in wondrous ways, keep every affliction and illness
far from us and rescue us from every distress and disaster, as You promised our ancestors in
Egypt: “… and no plague will destroy you… and He will not allow a Destroyer to enter and
smite your home” (Ex. 12:13, 23).
Put an end, in Your great kindness, to any Destroyer or plague threatening Your children, and
grant each of us the fulfillment of Your promise, “no evil shall befall you, no disease approach
your tent” (Ps. 91:9).

Grant a share of your vast power, “for I am the LORD your healer” (Ex. 15:26), to all
inhabitants of Your earth and those providing treatment for the afflicted wherever they may
be, so that they have the wisdom to heal those who are ill and to guard from illness all those
whom You have created. Endow them with the discernment and knowledge needed to find a
prevention for this scourge speedily, in the present time.
Ensure our going and coming for life and peace, now and forever,
And may we witness again the fulfillment of the verse, “and the plague was halted” (Num. 17:15).
So may it be Your will. Amen.

