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Градеж № 15 
 

Рицарите Темплиери и Рицарите на Малта 
 
Пълното название на Ордена е ”Обединените Религиозни, Военни и Масонски 
Ордени на Храма и на Св. Йоан от Йерусалим, Палестина, Родос и Малта, в Англия 
и Уелс и Задморските Територии”. Ордените се ръководят от Велик Приорат 
(Grand Priory). 
 
Самият факт, че са обединени два Ордена, които в миналото, ако не са били 
врагове, то поне са си съперничили, кара сериозните изследователи да твърдят, че в 
сегашният им вид същите нямат историческа връзка с първообразите си. 
 
Първи сведения за  Масонски ритуали на Рицари Темплиери са били открити в 
Ирландия. В Англия сведения за Масони Рицари Темплиери датират от 1777г. В 
периода до 1791г. двата ордена са се практикували като самостоятелни, 
“прикачени” (appendant degrees) степени в рамките на Шапитри на Светата Кралска 
Арка. В 1791г. е създаден първият “Велик Конклав” (Grand Conclave) на 
новосформирания Орден, включващ 7 независими дотогава “бивака” 
(Encampments) и Томас Дънкерли (Thomas Dunckerley) е избран за първи Велик 
Майстор*. 
 
Разрастването на Ордена е било особено бавно в годините когато Велик Майстор 
на Ордена  е бил Дука на Съсекс, който е отказвал да свика Великия Конклав.  
 
С кончината на Дука на Съсекс (1843г.), в рамките на 1-2 години положението в 
Обединените Ордени (Рицари Темплиери и Рицари на Малта) се нормализират – 
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стандартизират се ритуалите и започва да нараства членската маса. Великият 
Конклав се преименува на Велик Приорат (Grand Priory). 
Орденът включва следните степени: 
 
 1/  “Рицар Темплиер” (Knight Templar); 

2/ а/ ”Рицар на Св. Павел или Средиземноморски пас” (Knight of St. Paul or     
Mediterranean Pass); 

    б/ “Рицар на Малта” (Knight of Malta). 
 
“Рицар на св. Павел” е “свързваща” степен между двете основни степени: Рицар 
Темплиер и Рицар на Малта. 
 
Ритуалът за първата степен описва символично “странстването” на кандидата от 
пилигрим до Рицар. Този ритуал учи на смиреност и подтиква кандидата да 
изживее животът си като Християнски Рицар. “Малкият” ритуал на свързващата 
степен се базира на историята за битката при реката Офанто (Offanto), в която са 
участвали Рицарите на Св. Йоан от Родос. В наши дни ритуалът се ограничава в 
прочитане на съответните текстове на “Деянията” (The Acts) от  Апостолите 
(Apostles). Ритуалът на същинската  втора степен е свързан с времето когато 
рицарите са се оттеглили от Палестина на остров Малта и набляга на 
Християнските добродетели. 
Членството в Обединените Ордени е по покана. Кандидатите за Рицар Темплиер 
трябва да изповядват християнската вяра, да са Майстори Масони и членове на 
Кралската Арка. Кандидат за Рицар на Малта може да бъде само Масон, който е 
бил посветен в  степента Рицар Темплиер. 
Регалиите на двата Ордена взаимстват от тези на средновековните Ордени и 
включват пелерина с характерните кръстове, туника, кепе, колан, сабя и ръкавици. 
През година има църковна служба за членовете, техните семейства и приятели, на 
която Рицарите Темплиери и Рицарите на Малта присъстват в пълните си регалии. 
Рицарите Темплиери работят в “Прецептории”, като “Прецепториите”, по силата на 
предоставеният им Патент, могат да свикват “Приоратите” на  

• Той е и основател на Ордена на Моряците на Кралския Ковчег (1793г.) 
 

Рицарите на Малта. Двете структури се ръководят съответно от “Изтъкнат 
Наставник” (Eminent Preceptor) и  “Изтъкнат Приор” (Eminent Prior). 
Великият Приорат на Англия и Уелс се помещава в Марк Меисънс Хол, Лондон. 
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