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Орденът на Св. Тома от Акон 
 

Това е пореден пример как Орден, съществувал в друга епоха и други времена се 
възстановява като му се придава Масонско съдържание и звучене. 
Историята на оригиналния Орден е интересна – всичко започва непосредствено 
след битката за френския пристанищен град Акр (английското му име е Акон) 
когато някой си Уилям, капелан на Декана на катедрални храм Св. Павел в Лондон, 
решава да погребе убитите войни християни и да помогне на ранените. Тогава Крал 
Ричард I-ви (Лъвското сърце), виждайки, че тази постъпка е била добре приета от 
всички, учредява монашески Орден, чиято задача е била да погребва Рицарите, 
паднали по бойните полета в Светите Земи (действието се развива по времето на 
Третия Кръстоносен Поход, започнал в 1189г. и предвождан от Крал Ричард I-ви). 
Скоро към първоначалната задача на Ордена се добавя и втора – да набавя средства 
за изплащане на откупи за пленени от Сарацините Рицари-християни. Орденът на 
някакъв етап получава името “Възпоменателен Орден на Св. Тома от Акон” (на 
името на града, където се е зародил). В хода на военните действия по Светите Земи 
много от Рицарите от петте военни Ордена (Knights of the Temple, Knights of the 
Hospital of St. John the Almsgiver, Knights of the Hospital of Lazarus and Teutonic 
Knights of the Hospital of St. Mary), сражавали се по това време загиват, други 
умират от болести и се налага монасите от Ордена на Св. Тома от Акон да бъдат 
включени във военните действия. Така Орденът прераства във военен. За особените 
си заслуги на бойното поле, Крал Ричард I-ви го провъзгласява за Рицарски Орден. 
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Това е единствения рицарски Орден, сражавал се по Светите Земи, съставени 
предимно от англичани. 
 
Освен със Св. Тома, Орденът е свързан и с името на Томас Бекет (Thomas’a Becket 
канонизиран в 1173г.) – първият храм, който монасите от Ордена построяват на 
остров Кипър е посветен на Св. Томас Бекет. Впоследствие Орденът купува 
имението на фамилията Бекет в Чипсайд (Cheapside), Англия, където се установява 
седалището на Ордена и където построяват друг храм, пак на името на Томас 
Бекет. 
 
За последно в писмен документ, Орденът се споменава в едно описание на 
Церемонията по инсталирането на поредния Велик Майстор в 1510г.. Скоро след 
това Орденът е разпуснат, заедно с други Рицарски Ордени от това време с декрет 
на Крал Хенри VIII. 
 
В днешния му вид Орденът е възобновен от Сър Джон от Доркин, който става и 
първият Велик Майстор на новия Орден. В течение на повече от 20 годин Сър 
Джон е изучавал историята на Ордена, когато попада на споменатото по-горе 
описание на Церемонията по инсталиране на Великия Майстор. То му се струва 
толкова необичайно и същевременно типично “английско”, че решава да възобнови 
Ордена, вместо да напише историята му, което е било първоначалната му идея. 
 
В новата си редакция, освен препратки към времето на Кръстоносните походи, 
ритуалът на Ордена основно третира житието на св. Томас Бекет. 
 
Друго по-същесъвено за Ордена е, че: 
 

– Кандидатите за членство трябва да са Рицари Темплиери;  
– Основната структурна единица е “Параклис” (Chapel);  
– Иницияцията в Ордена е известна като “инсталация” (installation); 
– Регалиите се състоят от: туника, мантия, нагръден знак, сабя, колан, 

шапка и ръкавици; 
– Адресът на седалището на Ордена е: 46 Gilstead Lane, BINGLEY, BD16 

3NP. 
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