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    И ще върви пред Него в духа и силата  

на Илия, за да обърне сърцата на бащите  

към чедата, и непокорните към разума на  

праведните, та да приготви Господу  

народ съвършен. 

    И рече Захария на Ангела: по какво ще  

узная това? Аз съм стар, па и жена ми  

е в напреднала възраст.  

    Ангелът му отговори и рече: аз съм  

Гавраил, който предстоя пред Бога,  

и съм пратен да говоря с тебе и да ти  

благовестя това;  

    И ето, ти ще мълчиш и не ще можеш да  

говориш до деня, когато ще се сбъдне  

това, понеже не повярва на думите ми,  

които ще се сбъднат на времето си… 

 
Свето Евангелие от Лука, 

края на І в. от н. е.  
 

В начало… 
 

Психиатрична болница, гр. Поморие,  

2 ч. и 18 мин… 

 

Болнична стая, осветявана от слабата светлина на запрашена електрическа крушка. На 

леглото, завинтено за пода, седят двама души, разговорът им е свойски. Те дружат 

вече няколко години, но са принудени да се срещат за своите беседи само под 

прикритието на нощта. Спотайват се от охраната, крият своите отношения от лекарите 

и това, което ги свързва, е едничкото убеждение, че са напълно здрави.  

– Вие казвате, Шаграев, че способните преживяват живот след живот, всеки път 

раждайки се в нов свят, – казва единият от тях. – Но като умни и образовани хора 

трябва да признаем, че е абсолютно невъзможно това да се докаже. Вие споменавате 

за някакъв си Бог, Исус Христос, слушам за него от вас при всяка наша среща, но как да 

ви повярвам, след като никой, освен вас, не знае нищо за този човек? Затова пък аз и 

останалите знаем за дявола, всеки ден пред очите ми е неговият печат във вид на три 

шестици по челата на лекуващия ме персонал, и за дявола, забележете, говорят всички! 

Обаче никой тук не говори за Христос, роденият във Витлеем! Съгласете се, това е 

странно, и вашите думи са наивни, Александър Андреевич… 

– Аз разбирам, – с усмивка отговаря вторият, връстник на първия – те са около 

четиридесетте или малко повече, – много трудно е да вярвате на мен, а не на очите си. 

При все това не чувствате ли нещо в душата си? Виждате ли добротата в сърцето си? 

Чувствате ли топлота, когато се докосвате до някого?  
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–  В мен живее нещо, което се противопоставя на дявола. Нищо повече.  
– Точно това е Христос, Малкин. Той още не се е родил, но светът вече чувства 

неговото появяване.  

–  Аз не чувствам никакъв Христос, Шаграев. Около нас е само печатът на 

Сатаната. Защо не виждам кръста, а само трите шестици? Искам да ви вярвам, но …не 

мога. 

–  Все пак откъде се е появило това число – 666, знаете ли? 

Малкин сви рамене и въздъхна равнодушно. 

–  Това за никого не е тайна. В древните времена живял философ, казвал се Йоан. 
Той поставил цифри, съответстващи на буквите от името на Звяра, и се получило 666. И 

не се опитвайте да ме шокирате с нови откровения, – каза той, мръщейки се. – Само ако 

не извършите невъзможното… – В годините на мъките в болницата Малкин така и не 

отвикна от навика да пуши. – Само да можех да си дръпна веднъж… 

Този, когото той нарече Шаграев, се усмихна и сложи длан върху ръката му. 

–  А какво знаете за числото 666, приятелю? 

–  Само това, което казах. 
Шаграев пъхна ръка под възглавницата и измъкна изпод нея…цигара. Лицето на 

Малкин се покри с мъртвешка бледност, той грабна цигарата от ръката на приятеля си. 

–  Не може да бъде… Откраднали сте от санитаря цигара, за да я дадете… на мен? 

Известни ли са ви последствията от такава безразсъдност? 

–  Известни са ми, – потвърди Шаграев, изваждайки изпод възглавницата и 

кибрит. – Вие току-що станахте свидетел наистина на невъзможното, и все пак се 

поддържате и не вярвате в повечето очевидни неща. Хайде, ще ви разкажа за числото 

на Звяра 666 това, което вие неверника не знаете. 

–  За това вече е казано толкова, че… 

–  И все пак ще пробвам. Ще се опитам да ви докажа, че Бог живее в сърцето ви 

заедно със Звяра. Бедата е в това, че в този свят Звярът се е родил преди Бога. Нека ви 

разкажа още за човешката глупост. Хората често се отказват да вярват в това, което им 

причинява главоболие. Можете ли да си представите безкрайността, Малкин? Уверен 

съм, че не. Човешкият мозък е устроен по такъв начин, че даже най-изтънченият не 

може да си представи най-простото нещо – безкрайността. Затова хората просто я 

обозначават със символи, за да не се затормозяват с проблеми. Обърнете настрани 

цифрата 8 и ще видите безкрайността, неразбираемо, при все това, така както тя 

изглежда. Така е и с вашето число на Звяра 666. 

–  С нашето. Нима то не е също и ваше?  

Шаграев се усмихна отново: 

–  За това после. Отначало ще се опитам да ви покажа глупостта на хората. 
Навикът да си запълват главите с празни проблеми. Числото 666 в днешно време има 

особен статут. Нанасят го по номерата на колите, считайки го за модно, от него се 

плашат възрастните, 666 изписват слугите на Звяра по стените на къщите, като не се 

досещат в действителност, че се занимават с празни работи. Числото 666 толкова 

трайно е навлязло в живота ни, че е започнало да се проявява във всичко в наистина 

мистичен образ. Ето вие, Малкин, преди да се озовете тук, сте работили в НИИ. 

Работата с компютри за вас е обичаен труд. Кажете, колко пъти на ден сте набирали на 

клавиатурата WWW? 

–  Смешен въпрос, – отвърна Малкин. – Десетки пъти. 

–  Е, и какво, според вас, сте правили? Буквата W на еврейски съответства на 

цифрата 6. Даже ако пресметнем, че числото на Звяра е, не последователност от цифри, 

а тяхната сума, т. е. в дадения случай може да се говори само за 18, тогава самият факт, 

че сте набирали подред три шестици не ви ли смущава? 
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По лицето на втория болен изпълзя сянка на смущение. 

–  По нататък – констатира Шаграев. – При устройването ви на работа сте 

предявили сред останалата бумащина в отдел кадри документ, именуван като 

свидетелство за зачисления ви ИНН. Известно ли ви е, Малкин, че 

идентификационният номер на всеки руски гражданин, записан по системата EAN – 

световен стандарт, – съдържа ключова последователност от три шестици? 666 стои на 

всички ИНН в Русия без изключение! Могли са да изберат каквото им хареса, но са 

избрали именно това число. Странно, не е ли така? Но да продължим нататък… 

–  Истина ли е това, което казвате? – проговори Малкин. 

–  Отворете еврейската азбука и направете запитване в данъчната инспекция! 
Впрочем, в последната инстанция ще ви излъжат, както лъжеха много години 

Патриарха на цяла Русия. Но вие ме прекъсвате. Така, получавали ли сте заплата в 

долари? 

–  Почти винаги – след дълга пауза отговори Малкин. 

–  Забележително. Тогава за вас навярно ще бъде интересно да узнаете, че 
ширината на всяка доларова банкнота без изключение е 66,6 милиметра. 

–  Невероятно – след втора дълга пауза проговори болният, – това е просто 

невероятно! Числото на Звяра е във всичко, до което се докосваме! 

Няколко минути, наслаждавайки се на тишината, те седяха мълчаливо. Всеки 

преживяваше разговора по своему. 

–  А какво ще кажете, приятелю, ако ние с вас практически на пръсти обясним, че 
числото 666 няма никакво отношение към числото на Звяра? – тихо проговори 

Шаграев, обръщайки се към събеседника си. – 666 е толкова невинно пред 

човечеството, че „двойката” за ученика има стократно пъти по-страшен характер.  

Малкин мълчаливо погледна към болния.  

–  Какво е казал Йоан, когото споменахте като философ, за обозначението на 
числото на Звяра? 

–  Не помня дословно, но… ми се струва: „Който има ум, (…) числото на звяра, 

защото това число човешко е шестотин шейсет и шест”. Това го знае всеки. 

–  Не ви ли се струва, че наистина е така. Хайде да сметнем, – Шаграев се изхлузи 

от леглото, – с колкото ум имаме двамата… 

Той извади от джоба си нагризан молив, приближи се към стената, боядисана със 

сива боя, и започна да пише на нея някакви думи. 

–  Като говори за името на звяра, Йоан… вие, разбира се, едва ли ще ми повярвате, 

но той е не толкова философ, както се изразихте, колкото ученик на Исуса Христа, за 

когото ви разказвам всяка нощ… е имал предвид император Нерон. Той е изходил от 

името му, написано на латински, – Шаграев посочи на стената – NERO CEASAR. 

НЕРОН ЦЕЗАР. Препишете това на еврейски и сложете цифровите значения на тези 

думи. 

Никак не затруднявайки се, Шаграев въведе на стената няколко древноеврейски 

символа. 

 

(.  .  .)     

 

–  Елате, Малкин, оттам лошо се вижда… И после, аз бих искал вие, математикът, 

лично да извършите такова сложно математическо действие, като събирането на прости 

числа. 

Болният подскочи от леглото, взе молива от ръката на Шаграев и бързо изписа 

черта под колонката. 

–  Това е невероятно… Не може да бъде… 616. 
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–  Абсолютно вярно, болни! Ето това е и числото на Звяра: 616. И не са 
необходими никакви специални знания. Просто идете в библиотеката, когато се 

излекувате, и вземете няколко книги за четене. 

–  Значи Йоан… 

–  Не, той не греши. Образованите хора не правят детски грешки. Отговорът е 
прост: на Йоан му се е искало цифрата да изглежда впечатляваща. А 616 не е точно 

най-изразителното число, не мислите ли? Но това е истина, която не може да се 

отхвърли. 

–  Но как така, – поразмисляйки, избърбори Малкин. – Нали всички са уверени в 

съвсем друго. 

–  Не всичко е такова, каквото изглежда – това се и опитвам да ви втълпя. 

Същото се отнася за всяка друга история. Историята се пише от хора. А на тях 

понякога им се иска тя да изглежда впечатляваща. Така си е, приятелю. 

–  А кой изобще е този Йоан? 

–  Свети апостол, Малкин. Но на вас ви е необходимо отначало да се запознаете с 

апостол Павел. 

–  Откъде накъде? 
–  Във вашето сърце, както и в сърцата на другите добри хора, живее Христос. Но 

за да не говори никой, само аз ,и никой друг, съм  свидетел на това, че християнството 

би могло да мине без Христос, Сина Божи, но не може да съществува без Павел. След 

милиони години, когато произнеса отново тези думи, църквата ще ме прокълне. После 

ще ви разкажа какво е това църква… Но може да ме проклина колкото си иска дълго. 

До безкрайност. И това нищо не би променило. Истината, ако някой е бил свидетел на 

нейното осъществяване, не би могла да се замени с друго. Колкото и време да мине. 

Докато свидетелят е жив – жива е и истината. 

–  На мен ми става страшно да разговарям с вас, Шаграев. 

–  Прав сте – съгласи се болният. – Да направим почивка. Жалко само, че мен 

скоро няма да ме има, но след милион години ние отново ще се срещнем в тази стая и 

ще разговаряме за Бога. Надявам се само, че тогава вече ще го чувствате в сърцето си.  

Той седна на леглото и разтърка лицето си с ръка. 

–  Вие познавате историята такава, каквато се предлага в книгите. Аз знам 
истинската история. Помня как се раждаше вярата. И видях екзекуцията на най-добрите 

и  последователи. Елате да починем, Малкин… 

–  Ще ми разкажете ли за този Павел? 

– На вас? – Болният помисли. – Най-добре не. Не сега. 

–  А кога? 
–  Когато разбера, че ми вярват. Ще се радвам, ако първият повярвал ми се 

окажете вие. 

–  Аз ви вярвам, Шаграев. 

–  Дайте да погледна в очите ви… – Накланяйки се, болният погледна в лицето на 

събеседника си. – Лъжете. 

–  Лъжа, – въздъхвайки, призна Малкин. – И не вярвам на нито една ваша дума. 

Хайде да си лягаме, прав сте, че ни е нужна почивка… Но първо ми отговорете – сега 

ми дойде наум… Ако ние знаем точно, че числото на Звяра е 616 и че резултатът от 

това е със сложно цифрово значение на буквите от фамилията, то можем ли сега, 

подлагайки на транслитерация в еврейски език на която и да е фамилия, да изчислим 

Звяра? 

–  Вие сте прав само отчасти – (…), отвърна Шаграев. – Възможно е по такъв 

начин да се изчисли Звяра, било то 616 или 666. Но нека преди това ви обясня това-
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онова. Ние сега ще вземем реално същесвуващите 25 хиляди руски фамилии и ще ги 

подложим на транслитерация в еврейски език. И какво ще получим? 

–  Какво? – приглушено въздъхна Малкин. 

–  560 фамилии, съответстващи на числото 616. Това е около два процента от 
общото количество на анализираните фамилии. Колко хора живеят на земята в 

настоящия момент, Малкин?  

–  Шест милиарда. 

–  Отлично! Значи, ако ние вземем за принцип на търсене само числото 616, то ще 
ни се наложи да се сблъскаме с 120 милиона души и сред тях да търсим Звяра. 

Съгласете се, такъв метод доста усложнява търсенето. 

–  Как така?... 
Шаграев дръпна Малкин за ръкава и го заведе до вратата. 

–  Трябва да започнем не с имената, а с други признаци. Бедата на вас и вашето 

общество е, че точно с това започвате. Да се разпознае Звяра в тълпата не е толкова 

трудно. Един ден, дай боже, ще разберете за какво говоря. Когато разберете това и го 

разпознаете, на вас ще ви остане само да пресметнете цифрите в неговите букви. Ако 

съвпадат – това е и Звярът.  

Шаграев се усмихна и сложи ръка на рамото на болния:  

– Що се отнася до трите шестици… Звярът е приел числото на апостол Йоан, 

считайки това число за грешка, и сега поставя знака си 666 с откровен цинизъм. Вие 

мислите, че Йоан е сбъркал. Не, той не бърка… Той показва на бъдещото разумно 

поколение истинската цифра – 616, предлагайки да се сложат буквените значения. 

Наистина, който има ум, той ще разбере. Всъщност греши Звярът, като се хваща на 

уловката на апостола. Числото 666 изобщо не може да бъде число на Звяра, тъй като 

числовото му значение е словосъчетанието „ха-мелек-ле-иш-раел”.  

–  Какво значи това? – прошепна Малкин. 

– „Цар Израилев”. Това по-скоро е число на Христос, Малкин. Още преди 

Рождеството Му 666 се изправя като връх на земното могъщество: именно толкова 

таланта злато е събрал най-могъщият цар на Иудея – Соломон, с покорените от него 

съседи. Апостол Йоан не е разшифровал числото 666, за да не се отдръпнат вярващите 

от Евангелието.  

Шаграев изчака малко и взе молива от ръката на болния. 

– Подобни изчисления са били обичайни за евреите, по времето на Йоан Богослов 

в тях са били посветени всички гностици. Съвременниците на апостола са придавали 

голямо значение на буквите и цифрите и са знаели всички тънкости на поредните им 

зависимости. Точно както Леонардо да Винчи е виждал проекции на своя знаменит 

„Многостенник” във всички, съвременниците на Йоан са виждали значенията на 

числото във всички негови изразявания. Ако подредим цифрите, съставящи числото 

666, във вид на събираеми, ще получим…  

Шаграев се приближи към стената и бързо начерта:  

 

6 + 6 + 6 = 

 

– …като сбор ще получим 18. Това число е много важно за евреите. То цифрово 

съответства на думата Живот – Chai. Именно затова жертвоприношенията на евреите се 

правят традиционно в количество от 18 единици на каквото и да е. Например, монети. 

Като знаем педантичността на евреите по въроса за разположението на цифрите, както 

и трогателното им отношение към разположението на тези цифри, можем ли дори да 

предположим, че числото 666 е число на Звяра? Може ли Животът да бъде символ на 

Звяра? Струва ми се, че иудеите, съвременници на Йоан, които са разбрали неговия 
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такт за истинното значение на числото 666 и за уловката му, измамила Звяра, досега 

оглушително мълчат. 

Малкин гледаше широко отворените очи на събеседника си и чувстваше 

топлината на неговата ръка върху рамото си. 

– Уверявам ви, че не е нужно да се търси Звярът. Нито по принципа на буквените 

съчетания и техните цифрови значения, нито по друг начин. Той сам ще се изяви на 

света. И ще приеме това, от което се отказа Христос – земната публична власт. 

Огледайте се наоколо, Малкин. Нищо ли не забелязвате?...   

 

 

 
 

 

 

 

 


