Psalm 22
This psalm presents a prophetic picture of Jesus' crucifixion.
Note : vs 1 in the Hebrew is a sub-heading in English translations.
vs 1 in English translations is vs 2 in Hebrew, and so on.

למנצח על־אילת השחר מזמור לדוד  2אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי
דברי שאגתי

3

אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא־דומיה לי

4

ואתה

6

אליך זעקו

קדוש יושב תהלות ישראל

5

בך בטחו אבתינו בטחו ותפלטמו

ונמלטו בך בטחו ולא־בושו

7

ואנכי תולעת ולא־איש חרפת אדם ובזוי עם

8

כל־ראי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש
10

חפץ בו

9

גל אל־יהוה יפלטהו יצילהו כי

כי־אתה גחי מבטן מבטיחי על־שדי אמי

מבטן אמי אלי אתה

12

11

עליך חשלכתי מרחם

אל־תרחק ממני כי־צרה קרובה כי־אין עוזר

13

סבבוני

פרים רבים אבירי בשן כתרוני  14פצו עלי פיהם אריה טרף ושאג  15כמים
נשפכתי והתפרדו כל־עצמותי היה לבי כדונג נמס בתוך מעי  16יבש כחרש כחי
ולשוני מדבק מלקוחי ולעפר־מות תשפתני

17

כי סבבוני כלבים עדת מרעים

הקיפוני כארי ידי ורגלי  18אספר כל־עצמותי המה יביטו יראו־בי

19

יחלקו בגדי

להם ועל־לבושי יפילו גורל
Equidistant letter skip sequences reveal Jesus
ואנכי תולעת ולא־איש vs 7 above (I am a worm and not a man ...) ...
) every 11th letter (right to leftואנכי  ) the last letter inי( Starting with Yud
) (Yeshua = Jesusישוע =

•

… כי־אין עוזר )vs 12 above (... there is no one to help
) every 45th letter (left to rightאין Starting with the middle letter in
) (Yeshua Mashiah = Jesus Messiah = Jesus Christישוע משיח =

•

 ..והתפרדו כל־עצמותי היה vs 15 above (.. and all My bones are out of joint ..) ..
) every 26th letter (right to leftהיה Starting with the middle letter in
) (Yeshua = Jesusישוע =

•

 ) every 9thמעי ( ) in the last wordמ( vs 15 above. Starting with the first letter
) (Messiah = Christמשיח = )letter (right to left

•
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