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Градеж № 23 

 

Светият Орден на Рицарите Бенефициенти на Светия Град 
 

Светият Орден на Бенефициентите на Светия Град, още известен като “Chevaliers 
Bienfaisant de la Cite Sainte (CBCS) е най-старият Масонски Орден, просъществувал 
във вида в който е бил създаден първоначално. В основата на Ордена е Обреда на 
Строгото Придържане от 1754г., чието авторство се приписва на Барон Фон Хунд, 
според който Масонството води началото си от Орденът на Рицарите Темплиери и 
че същият се е ръководел от “неизвестни старейшини”. След първоначален 
интерес, новият Обред постепенно губи значението си и 28 години след 
създаването му  е бил реорганизиран в т.н. Шотландски Коригиран Обред (Scottish 
Rectified Rite или Rite Ecossaise Rectifie -RER). 
 
Орденът включва следните степени: 
 
 А. Такива, които се присвояват в Символичните Ложи: 

 1.Чирак (Entered Aprentice); 
 2. Калфа (Fellowcraft); 
 3. Майстор Масон (Master Mason) 
 

Б. Такива, които се присвояват от Великия Приорат (ръководното тяло на 
Ордена) 

4. (а) Шотландски Майстор на Св. Андрей (Scottish Master of St. 
Andrew); 
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(б) Перфектен Майстор на Св. Андрей (Perfect Master of St. Andrew); 
5. Оръженосец Новак (Scuire Novice); 
6. Рицар Бенефициент на Светия Град (Knight Beneficient of the Holy 

City) 
 
Степените 4.а. и 4.б. са аналогични на степените, които се практикуват в т.н. Ложи 
на Св. Андрей (Lodge of St. Andrew), а степените 5 и 6 са степените на Вътрешния 
Орден (Order of the Interior), който се контролира от Великия Приорат на Хелветия 
(Швейцария).  
 
Освен в Швейцария, Велики Приорати има в САЩ (инсталиран в 1934г.), Франция 
(инсталиран в 1935г.), Англия (инсталиран в 1937г.), Германия (инсталиран в 
1959г.) и Белгия (инсталиран в 1986г.). 
 
Всеки Велик Приорат се управлява от Най-Почитаем Велик Приор (Most Reverend 
Great Prior), който се избира пожизнено. Последния се подпомага в дейността си от 
Заместник Велик Приор, Велик Канцлер (Велик Секретар) и трима Префекти. 
Членовете на Ордена се именуват “Почитаеми Рицари”. 
 
В Англия Орденът се контролира от Великия Приорат на Ордена на Рицарите 
Темплиери и Рицарите на Малта. 
 
Членове на Ордена могат да стават само Масони, които вече са получили степента 
“Рицар Темплиер” на Ордена на Рицарите Темплиери и Рицарите на Малта. Право 
да канят нови членове в Ордена имат само най-висшите му чинове. Орденът е 
толкова ‘дискретен”, че почти нищо не се знае за него, дори в най-тесните  
Масонските среди. Една от причините е, че сбирките му са много нарядко – 
обикновенно при приемане на нов член. 
 
Регалиите на първите две рицарски степени (4а и 4б) вкючват нагръдни знаци със 
сложна символика и орнаментация. Регалиите на 5-та и 6-та степени се състоят от 
кръст от чисто злато с инкрустация от рубинени камъни, окачен на нашийник, 
както и раменна препаска, на която е окачен знакът на първите две степени. 
 
Първите две степени на св. Андрей се присвояват в Шапитри и вероятно са били 
една степен, разделена на две. Името “Шотландски” (4а) няма нищо общо със 
Шотландия. Степените 5-та и 6-та се присвояват в Командерии (Commanderies). 
 
Ритуалът на степента “Шотландски Майстор на Св. Андрей” е посветен на 
легендата за Първия Храм на Соломон и неговото унищожаване, както и на 
обстоятелството, че тайната е останала заровена в развалините му. 
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Ритуалът за степента “Перфектен Майстор на Св. Андрей” третира темата за 
втория храм и проникването в гробницата на Хирам в търсене на загубената дума. 
Усилията се увенчават със символичната поява на Майстора Строител във вид на 
воал, което е и алегория за възкресението на Христос.  
 
В хода на присвояването на степента “Оръженосец Новак” се преразказва 
легендата за покръстването на “Просветените мъдреци” от Св. Марк. 
Посвещението изисква предаването на тайнствата да става само по устен път, което 
навремето е наложило появата на Рицарите Темплиери, които са били пазители на 
божествените знания. 
 
При посвещението в последната степен, на “Оръженосеца Новак” се разкрива 
тайната, че в зенита на древната Египетска цивилизация и дори по времето на 
Орфей, Питагор и Платон е съществувала религиозна догма, която е била 
идентична с Християнската и че добрите дела на Рицарството от Светия Град са 
водели към Бог и постигането на истинското просветление. 
  
Великият Приорат на Англия на Светия Орден на Бенефициентите на Светия Град 
се помещава в Марк Мейсънс Хол, където е и седалището на Ордена на Рицарите 
Темплиери и Рицарите на Малта. 
 
 
 
 
 
Съставил: Брат Илия Коев 
                    Канцелария на Върховен Съвет 33° 


