
[B-6]   Examples of ELS Bible Codes 

See: Equidistant Letter Sequences {ELS} Signature of God #2 at 

www.TheWordNotes.com 

{Note: Hebrew is read from right to left.}   

{A negative skip rate means read from left to right.} 

 

Genesis 1 – Torah { רהות }  verse 1, word 1, letter 6, skip 50 

(Gen 1:1)   בראׁשית   ברא  אלהים את הׁשמים   ואת   הארץ׃ 

earth     and the  the heavens   the       God       created  in beginning 
(Gen 1:2)      פני   ובהו        וחׁשך       על־       והארץ    היתה  תהו    

  face of   was upon    and darkness   and  empty   without form   was      and the earth 
 תהום    ורוח       אלהים   מרחפת   על־פני     המים׃   

the waters      face of   upon       moved           of God     and the Spirit   the deep 

 

(Gen 1:3)  אור׃      אור    ויהי־     אלהים  יהי    ויאמר  

there was     and light    there be   let light        God    then said 
(Gen 1:4)  וי רא    אלהים   את־ה  אור   כי־    טוב   ויבדל   אלהים   בין 

between      God     and divided    good     it was      that       the light         God        and saw 
אור     ובין      החׁשך׃ה  

the darkness   and between   the light 
(Gen 1:5)  ויקרא אל הים   לאור    יום    ולחׁשך        קרא     לילה 

night      He called   and to the darkness     Day     to the light      God           called 
בקר   יום אחד   ויהי־        ערב    ויהי־        

one    day      morning   and there was  evening   and there was 
   

Exodus 1 -  Torah { רהות }  verse 1, word 2, letter 4, skip 50 

(Exo 1:1)  ואלה     ׁשמות          בני     יׂשראל   הבאים   מצרימה  את 

 with     into Egypt     who came    of Israel      of the sons   were the names   and these 
 יעקב   איׁש      וביתו       באו׃ 

they came     with his house    each one     Jacob 
(Exo 1:2)   ראובן    ׁשמעון   לוי    ויהודה׃ 

and Judah        Levi      Simeon     Rueben 
(Exo 1:3)  ן׃ יׂששכר זבולן    ובנימ  

 and Benjamin    Zebulon     Issachar 
(Exo 1:4)  גד   ואׁשר׃    דן   ונפתלי  

and Asher    Gad    Naphtali   Dan 
(Exo 1:5)  ויהי      כל־   נפׁש  יצאי         י רך־      יעקב  ׁשבעים    נפׁש 

souls       seventy    of Jacob    out the loins    that came out    souls    all the    and were 
במצרים׃    ויוסף      היה   

in Egypt      being     and Joseph 
(Exo 1:6)   וימת    יוסף   וכל־   אחיו    וכל      הדור    ההוא׃ 

that     the generation  and all  his brothers   and all    Joseph   and died 
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Leviticus 1 - Jehovah [the Name of the Lord] {יהוה} verse 1, word 1, letter 2, 

                                                                                               skip 8 
(Lev 1:1)   ויקרא    אל־מׁשה   וידבר    יהו ה   אליו     מאהל           מועד   לאמר׃ 

saying     meeting    from out of the tent    to him     Jehovah    and spoke     Moses     to     and called 
(Lev 1:2)   אדם   כי־י קריב  ואמרת אלהם    אל־   בני   יׂשראל דבר  

brings         if     anyone    to them       and say        Israel      sons of   to the    speak 
ומן־    הצאן  מכם    קרבן     ליהוה   מן־  הבהמה   מן־   הבקר    

the flock   or from    the herd   and from   the cattle     from   to Jehovah    an offering    of you 
את־קרבנכם׃   תקריבו        

your offering  the    you shall bring 
 

Numbers 1 - Torah { רהות }  verse 3, word 10, letter 2, skip -50 

(Num 1:1)   וידבר    יהוה    אל־מׁשה   במדבר         סיני באהל      מועד       באחד 

on the first day    of meeting     in the tent   Sinai    in the wilderness    Moses     to       Jehovah    and spoke 
 לחדׁש       הׁשני    בׁשנה    הׁשנית         לצאתם       מארץ   מצר ים לאמר׃  

saying         Egypt      the land of       after they had left   the second   in the year   the second    of the month 
(Num 1:2)    לבית     בני־    יׂשראל  למׁשפחתם       ׂשאו את־  ראׁש  כל־  עדת  

 of the house   by the families    of Israel   of the sons   the company  of all    heads       the     lift up 
 אבתם           במספר              ׁשמות כל־   זכר     לגלגלתם׃ 

by their heads   the males   of all    names          according to the number   of their fathers 
(Num 1:3)   ביׂשראל   תפקדו  ׁשנה   ומעלה   כל־   יצא           צבא     מבן    עׂשרים  

you shall number         in Israel    to war    that are able to go    all     and upward    years      twenty     from age 
 אתם  לצבאתם    אתה      ואהרן׃ 

and Aaron    even you     by their armies     them 
 

 

Levticus 21:10 – Behold the blood of Jesus  { הן דמ יׁשוע}  verse 10, word 1, 

                                                                           letter 2, skip 3 
(Lev 21:10)   והכהן         הגדול    מאח יו      אׁשר־ יוצק    ע ל־ ראׁשו   ׁשמן המׁשחה 

the anointing      oil       his head   upon   is poured   whose   of his brothers   the highest   and the priest 
ללבׁש     ידו      את־       ומלא            

to put on      his hand      the         and is consecrated 
את־ראׁשו לא  יפרע   ובגדיו          לא יפרם׃    את־הבגדים     

tear      not      and his garments       bared     not      head      the       the garments    the 
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Deuteronomy 1- Torah { רהות }  verse 8, word 2, letter 2, skip -49 

(Deu 1:5)   באר    מׁשה בעבר   הירדן   בארץ    מואב   הואיל  

to explain     Moses     began     of Moab    in the land    the Jordan     beyond 
 את־התורה    הזאת    לאמר׃ 

saying        this         the law          the 
(Deu 1:6)   לכם     ׁשבת     לאמר רב־    יהוה    אלהינו דבר   אלינו בחרב  

of living       for you     much     saying    in Horeb       to us     speaks    our God     Jehovah 
 בהר         הזה׃  

this         in mountain 
(Deu 1:7)    בערבה      ואל־כל־  ׁשכניו       לכם    ובאו     הר       האמרי      פנו    וסעו  

in the plain    the places nearby      all         to   of the Amorites   the mount   and enter     your    and journey     turn 
 בהר          ובׁשפלה    ו בנגב        ובחוף  

and shore   and in the south      and valley    in the mount 
הגדל     נהר־פרת׃   עד־הנהר     הכנעני     והלבנון     ארץ    הים       

Euphrates         the great   the river    to    and the Lebanon   the Canaanite      land    of the sea 
(Deu 1:8)   ראה   נתתי     לפניכם   את־הארץ  באו   ורׁשו    את־הארץ   אׁשר 

which      the land    he     and possess   go in    the land    the      before you      I have set       see 
יהוה   לאבתיכם    נׁשבע  

to your fathers     Jehovah         swore 
אחריהם׃       וליעקב   לתת    להם   ולזרעם    לאברהם   ליצחק   

after them      and to their seed    to them      to give    and to Jacob     to Isaac      to Abraham 
 

Isaiah 53:10 - Jesus is My Name{ישוע  שמי} verse 10, word 11,letter 

4, skip -20 

(Isa 53:8)   מעצר     וממׁשפט    לקח            ואת־  דורו      מי   יׂשוחח     כי   נגזר 

He was cut off   for   shall consider   who    generation  and His   He was taken  and from justice   from prison 
 מארץ       חיים      מפׁשע          עמי        נגע      למו׃ 

was to Him   the stroke   of My people  because of the sin   of the living   from the land 
(Isa 53:9)   ויתן       את־ ר ׁשעים  קברו    ואת־     עׁשיר     במתיו     על    לא־חמס 

violence   no    though   in His death    a rich man   and with   His grave   the wicked     with    and He put 
 עׂשה         ולא    מרמ ה      בפיו׃  

in His mouth       deceit       and no    he had done 
(Isa 53:10)  ויהוה          חפץ       דכאו   החלי            אם־ת ׂשים אׁשם          נפׁשו    יראה 

and He shall see    His soul   a guilt offering   if He shall put     to Him make sick    to crush      was pleased   but Jehovah 
 זרע  יאר יך         ימים     וחפץ      יהוה       בידו    יצלח׃ 

shall prosper    His hand    of Jehovah     and pleasure    His days    He shall prolong    seed 
 

Ruth 1:1 – Jesus {ישוע} verse 1, word 2, letter 4, skip 5 

(Rth 1:1)  ויהי     בימי     ׁשפט        הׁשפטים ויהי    ר עב    בארץ   וילך   איׁש מבית   לחם 

Lehem  from Betb  a man  and went  in the land  a famine  there was   the judges    of the judging  in the days   and it was 
בניו׃    ואׁשתו     וׁשני      יהודה   לגור   בׂשדי      מואב    הוא  

his sons       and two     and his wife        he       of Moab    in the fields      to live     in Judah 
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Zech. 11:12 Jesus { ישוע} word 7, letter 4, skip 24 

(Zec 11:12)   ואמר   אליהם אם ־    טוב       בעיניכם     הבו  ׂשכרי     ואם־לא  חדלו 

it let go   not   but if       my wages    give   in your eyes     it is good         if      to them     and I said 
 ויׁשקלו        את־ׂשכרי      ׁשלׁש ים       כסף׃ 

silver       thirty pieces of      My wages    the     so they weighed 
(Zec 11:13)   ויאמר יהוה    אלי   הׁשליכהו  אל־היוצר    אדר         היקר אׁשר 

at which    price        the splendid      the potter     to           throw it     to Me    Jehovah    and said 
 יקרתי      מ עליהם   ואקחה  ׁשלׁשים  הכסף     ואׁשליך אתו בית       יהוה       אל־היוצר׃ 

the potter      to    of Jehovah   in the house       it     and threw    of the silver    the thirty     and I took          by them     I was valued 
(Zec 11:14)      הפר את־האחוה        בין    יהודהלאת־מקלי    הׁשני    את החבלים     ואגדע  

Judah    between   the brotherhood    the  to break     the union     the     the second    My staff    the     then I broke 
יׂשראל׃       ובין       

Israel      and between 
Zechariah 12:10 – Messiah { מׁשיח} word 11, letter 3 skip -38 

(Zec 12:9)   והיה         ביום ההוא אבקׁש   להׁשמיד את־כל־הגוים  הבאים   על־   ירוׁשלם׃ 

Jerusalem     against     that come    nations    all      the   to destroy     I will seek      that    in day     and it shall be 
(Zec 12:10)  וׁשפכתי         על־בית         דויד    ועל        יוׁשב     ירוׁשלם         רוח      חן 

grace     the Spirit of     of Jerusalem       inhabitants     and on   of David       the house  upon    and I will pour out 
 ותחנונים  והביטו              אלי     את    אׁשר־דקרו            וספדו                עליו   כמספד

as one mourns   for Him    and they shall mourn    they have pierced    Whom        the       upon Me    and they shall look     and prayers 

 על־   הי חיד     והמר           עליו     כהמר           על־   הבכור׃  

the first born      upon    the like bitterness     over Him    and will be bitter     an only son     upon 
Psalms 72:13-15   Jesus {ישוע} word 7, letter 1, skip 20 

(Psa 72:13)   יחס             על־ דל     ואביון      ונפׁשות    אביונים          יוׁשיע׃ 

He saves      of the needy ones    and the souls    and the needy  the poor  upon   he shall have pity 
(Psa 72:14)        מתוך          ומחמס         יגאל           נפׁש ם    וייקר              דמם

 בעיניו׃ 

in His sight    their blood    and shall be precious   their souls   He shall redeem    and from violence   from oppression 
(Psa 72:15)  ויחי             ויתן־           לו       מזהב   ׁשבא   ויתפלל              בעדו  תמיד 

  continually  for Him  and  prayer shall be made  of Sheba     of the gold     to Him     and shall be given   and He shall live 
 כל־היום    יברכנהו׃

shall He bless Him        the day    all 
 

Genesis 1:31-2:2  Israel {ישראל}  word 15, letter 4, skip 7 

 (Gen 1:31)  ׃יהׁשׁש יום  ויהי־בקר  ויהי־ערב מאד והנה־טוב עׂשה   את־כל־אׁשר אלהים  וירא  

                                     six         day   morning  and   evening  and    very   (it was)  And    He had    which  all   the      God                And 

                                                                            was                 was                good   behold        made                                                     saw 

 (Gen 2:1)   ם׃ אצב  וכל־  ץר והא    מיםׁשה    ויכלו  

their hosts      and all    and the     the heavens    and were 

    earth                             finished       

 ( Gen 2:2)הׁשביעי    ביום       ויׁשבת עׂשה      אׁשר  מלאכתו הׁשביעי ביום  הים לא  יכל ו  
the seventh   on day  and He rested  He had made  which    His work    the seventh    on day     God              and  

   finished   
 עׂשה׃ אׁשר      מכל־  מלאכתו 

He had made     which        His work     from all 
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Genesis 3:20-22   He will save {יוׁשיעה}  verse 21, word 1, letter 2, skip -9 

 ( Gen 3:20)   חי׃   כל־      אם     ההית  הוא     כי   חוה   אׁשתו     ׁשם     האדם    ויקרא  

    the living   all   the mother of   became   she     because    Eve    his wife's   name   the man   And called  
 ( Gen 3:21)   וילבׁשם׃         רו ע   כתנות   תוׁשולא      לאדם    ם י אלה      יהוה   ׂש עוי   

    and clothed them      of skin       coats       and his wife     for the man     God       Jehovah  and made 

 ( Gen 3:22) ורע    טוב   לדעת  ממנו כאחד        היה     האדם    הן     אלהים   יהוה   אמר יו  

and evil    good    to know     of us     as one       has become   the man   Behold     God       Jehovah      and said   
 לעלם׃      וחי    ואכל החיים       מעץ     גם     ולקח        ידו      יׁשלח    פן־   ועתה

forever      and live    and eat    of life      from the tree    also     and take     his hand   he put forth    lest    and now 
 

Daniel 9:26  Jesus { ישוע}  word 9, letter 4, skip -26 

 (Dan 9:25) ירוׁשלם     ולבנות     להׁשיב      דבר מן־מצא          ותׂשכל   ותדע           

Jerusalem      to  rebuild         to  restore         an order  the issuing   from      and understand      then know 
 ׁשבעים        נגיד עד־מׁשיח     

 shall be weeks    the prince    Messiah       to   
 ובצוק    חרוץ    ו       רחוב  ונבנתה    תׁשוב     וׁשנים     ׁשׁשים     ים  ע וׁשב  ׁשבעה    

in even of affliction   and with ditch      with plaza   it shall be built       again         and two          sixty          and weeks                seven   
 העתים׃  

the times    
 (Dan 9:26)     לו     ואין       מׁשיח         יכרת    וׁשנים    ׁשים ׁש     הׁשבעים     אחריו

to Him    and is not        Messiah     shall be cut off     and two            sixty           the weeks           and after 
   והקדׁש  ר      י והע  

and the sanctuary     and the city    

 

   מלחמה      קץ   ועד           בׁשטף וקצו          הבא         נגיד        עם   יׁשחית         
 shall be war     the end  and until  shall be with a flood   and its end     coming        a prince     the people of    shall destroy 

 ׁשממות׃        נחרצת  

desolations           are determined 
 

Psalm 41:8 Jesus { ישוע} word 7, letter 1, skip 2 

 (aPs (41:7  )1:84)לי׃     הער     ובׁשחי       עלי      ׂשנאי   כל־ יתלחׁשו        עלי       יחד

to Me      evil      they plot   against Me     My haters    all     whisper      against Me  together 
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Deut.10:17  Hitler { היטלר} Word 9, letter 1, skip 22 

Deut. 10:22 in the bitter sea of Auschwitz {בימ  םרה  אוׁשוי צ} Word 8, letter 1, 

skip -13 

 

 ( Deu 10:17) הגדל   אל ה האדנים      ואדני      האלהים   אלהי  הוא  אלהיכם    יהוה   כי 

 the great    the God   of the lords     and Lord        of the gods        God     He is   your God    Jehovah    for 
 ׁשחד׃    יקח    ולא  פנים      ׂשאי     לא־  אׁשר     והנורא          הגבר

bribe    take      and not   faces     does lift up     not      Who      and the fearful      the mighty 
    (Deu 10:18) וׂשמלה׃  חם ל לו   לתת        גר ואהב      ואלמנה    יתום            ט מׁשפ       עׂשה

and clothing   food  for him   to give    the alien   and loving     and widow   for the fatherless     justice     He executes 
 ( Deu 10:19)  רים׃צ מ בארץ      הייתם  ים רג   כי־    הגר  את־        ואהבתם   

of Egypt     in the land   you were   aliens      because    alien       the     and you shall love 
 (Deu 10:20)תדבק   ובׁשמו         בוו תעבד           אתו תירא      ך יאלה את־יהוה   

   and by His name you shall cling  and to Him  you shall serve   Him   you shall fear    your God    Jehovah      the 
 בע׃  ׁשת  

you shall swear 
 (Deu 10:21)   נוראתהואת־ את־הגדלת תך א   אׁשר־עׂשה   אלהיך   א  ווה       לתךתה      הוא  

 the fearful    and          great   the   for you  has done  Who   your God  and He shall be  your praise   He shall be      

 

 עיניך׃      אור      אׁשר  האלה 

your eyes    have seen      which         these 
 (Deu 10:22)  אלהיך   הוהי     ׂשמך   ועתה צרימהמ  אבתיך      ירדו     נפׁש םבׁשבעי  

your God    Jehovah   has made    and now   to Egypt    your fathers   went down     souls     with seventy   
 לרב׃          הׁשמים    יבככוכ 

For multitude      the heavens   as the stars 
 
                           

The above ELS [Bible Codes] were chosen due to their short word lengths and 
small skip rates for illustration purposes.  Codes with much larger skip rates and 
much longer words and phrases are found throughout not only the Hebrew Old 
Testament {unmodified Masoretic text}, but now discoveries are also being 
found in the Greek New Testament {unmodified Received text} which could not 
be found easily without the aid of modern computers.  Thousands of Bible Codes 
have now been discovered by a multitude of people using programs which are 
now available for purchase on the internet and various places.  A short list of 
books on the subject is found in my article:  Equidistant Letter Sequences [ELS] 
{Signature of God #2}.  On my website I have links to other websites which have 
even more Bible Codes.   Note:  it’s not just that the Bible codes exist that 
is important, but WHERE the codes are found is ALWAYS important.  
That’s why the context of the verses is given here. 
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ELS Verification Sheet For Isaiah 52-53 

Isaiah 52 

 

Isa 52:1   ציון לבׁשי בגדי תפארתך ירוׁשלם עיר הקדׁש כי לא יוסיף   עורי עורי לבׁשי עזך

  יבא־בך עוד ערל וטמא׃

Isa 52:2   צוארך ׁשביה בת־ציון׃  התנערי מעפר קומי ׁשבי ירוׁשלם התפתחו מוסרי  

Isa 52:3  כי־כה אמר יהוה חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו׃  

Isa 52:4  לגור ׁשם ואׁשור באפס עׁשקו׃ ה אמר אדני יהוה מצרים ירד־עמי בראׁשנה כ כי  

Isa 52:5    ועתה מה־לי־פה נאם־יהוה כי־לקח עמי חנם מׁשלו יהילילו נאם־יהוה ותמיד

  כל־היום ׁשמי מנאץ׃

Isa 52:6  לכן ידע עמי ׁשמי לכן ביום ההוא כי־אני־הוא המדבר הנני׃  

Isa 52:7   מיע יׁשועה אמר לציון  מיע ׁשלום מבׂשר טוב מׁשם רגלי מבׂשר מׁשמה־נאוו על־ההרי

  מלך אלהיך׃ 

Isa 52:8  קול צפיך נׂשאו קול יחדו ירננו כי עין בעין יראו בׁשוב יהוה ציון׃  

Isa 52:9   חדו חרבות ירוׁשלם כי־נחם יהוה עמו גאל ירוׁשלם׃פצחו רננו י  

Isa 52:10  יׁשועת   כל־הגוים וראו כל־אפסי־ארץ את  חׂשף יהוה את־זרוע קדׁשו לעיני

  הינו׃אל

Isa 52:11  סורו סורו צאו מׁשם טמא אל־תגעו צאו מתוכה הברו נׂשאי כלי יהוה׃  

Isa 52:12   ־הלך לפניכם יהוה ומאספכם אלהי  כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון כי

  יׂשראל׃ 

Isa 52:13  הנה יׂשכיל עבדי ירום ונׂשא וגבה מאד׃  

Isa 52:14  כאׁשר ׁשממו עליך רבים כן־מׁשחת מאיׁש מראהו ותארו מבני אדם׃  

Isa 52:15    כן יזה גוים רבים עליו יקפצו מלכים פיהם כי אׁשר לא־ספר להם ראו ואׁשר

  לא־ׁשמעו התבוננו׃
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Isaiah 53 
"Yeshua Shmi" { י  שמ ישוע  } Jesus is My Name - second yod { י} in the 

eleventh word {  יאריך } and counting every 20th letter in Isaiah 53:10 

reading from left to right.  

 

Isa 53:1  י נגלתה׃מי האמין לׁשמעתנו וזרוע יהוה על־מ  

Isa 53:2    ויעל כיונק לפניו וכׁשרׁש מארץ ציה לא־תאר לו ולא הדר ונראהו ולא־מראה

  ונחמדהו׃

Isa 53:3  סתר פנים ממנו נבזה ולא חׁשבנהו׃נבזה וחדל איׁשים איׁש מכאבות וידוע חלי וכמ  

Isa 53:4  ומענה׃סבלם ואנחנו חׁשבנהו נגוע מכה אלהים   אכן חלינו הוא נׂשא ומכאבינו  

Isa 53:5  והוא מחלל מפׁשענו מדכא מעונתינו מוסר ׁשלומנו עליו ובחברתו נרפא־לנו׃  

Isa 53:6   ן כלנו׃כלנו כצאן תעינו איׁש לדרכו פנינו ויהוה הפגיע בו את עו  

Isa 53:7  ני גזזיה נאלמה ולא יפתח נגׂש והוא נענה ולא יפתח־פיו כׂשה לטבח יובל וכרחל לפ

  פיו׃

:8Isa 53  פׁשע עמי נגע למו׃ מיׂשוחח כי נגזר מארץ חיים   ימעצר וממׁשפט לקח ואת־דורו מ  

Isa 53:9   ׃ויל לא־חמס עׂשה ולא מרמה בפע עים קברו ואת־עׁשיר במתיו ׁשויתן את־ר  

Isa 53:10  ימים וחפץ יהוה   ךי ים אׁשם נפׁשו יראה זרע יארׂשאם־ת  יויהוה חפץ דכאו החל

  בידו יצלח׃

Isa 53:11  מעמל נפׁשו יראה יׂשבע בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועונתם הוא יסבל׃  

Isa 53:12    לכן אחלק־לו ברבים ואת־עצומים יחלק ׁשלל תחת אׁשר הערה למות נפׁשו

  פׁשעים נמנה והוא חטא־רבים נׂשא ולפׁשעים יפגיע׃ ואת־
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