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Градеж № 16 
 
 

Рицари Темплиери  Проповедници на Светата Кралска Арка 
 

Съществуват данни, че Орденът на Рицарите Темплиери Проповедници на Светата 
Кралска Арка, е възникнал в Ирландия в края на 18-ти век.  
Фактът, че малко се знае за първите стъпки на Ордена, се дължи на едно странно 
обстоятелство, а именно, че Орденът е бил известен под доста различни имена:  

- “Орденът на Мелхиседек” (Order of Melchisedec); 
- “Свещенник на Колоната” (Pillared Priest); 
- “Белият Масон” (White Mason); 
- “Орденът на Светата Мъдрост” (Order of Holy Wisdom); 
- “Темплиер Ne Plus Ultra” (Тemplar Ne Plus Ultra). 
 

Друго интересно обстоятелство е, че Рицарите Темплиери от различни Ложи са се 
събирали в т.н. Обединени Банди (Union Bands) с цел присвояване на степента, 
като не е съществувало единно ръководно тяло на Ордена. Счита се, че последното 
обстоятелство е една от причините Орденът практически да изчезне в течение на 
19-ти век. Едва в края на века, по инициатива на един от известните по това време 
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Масони – Хенри Хотман, който очевидно е бил последния останал Рицар на 
Ордена, Орденът е възобновен. Това става в Нюкасъл със създаването на 
Табернакъла (Tabernacle) на Кралския Кент (Royal Kent), което блежи и началото 
на съвременния етап на Ордена (Табернакъл е еквивалента на Ложа за Ордена).  
След кратък период, през който Орденът попада под юрисдикцията на 
“Обединените Масонски Степени” Орденът се отделя в самостоятелна структура с 
ръководно тяло – “Велик Колеж” (Grand College), със седалище  в Йорк, Англия.  
След възраждането си, Орденът започва бавно да се разраства, като този процес 
особено се активизира през първата половина на 20-ти век – създават се структури 
в Нова Зеландия и Австралия. В САЩ Орденът е пренесен през 1931г. като се 
инсталира Велик Колеж (такива има само в САЩ и Англия). Понастоящем има 
повече от 200 Табернакъла пръснати в Англия, Шотландия, Уелс, Австралия, Нова 
Зеландия, Канада, Сащ, Южна Африка, Бахамите, Хонг Конг, Холандия, Германия, 
Ямайка и др.   
Орденът контролира повече от 30 степени, като повечето от тях се присвояват 
поименно (без ритуал). Единствено последната степен – “Рицар Темплиер- 
Проповедник на Светата Кралска Арка” се присвоява в хода на специален ритуал. 
Последният включва четения на текстове от Стария и Нов Завет. Кандидатът 
“странства” през седем колони, поставени в триъгълник, като пред всяка стои 
“офицер на колоната”. 
Табернакъла е основната структура на Ордена. Всеки Табернакъл си има офицери, 
които ръководят дейността му. Регалиите на Ордена наподобяват тези на Ордена на 
Темплиерите. В допълнение към Темплиерските регалии, Рицарите Темплиери 
Проповедници на Светата Кралска Арка носят митри (8 инча високи), а Великите 
офицери – митри, които са 12 инча високи. 
Кандидат за членство в Ордена трябва да отговаря на следните три условия 
едновременно – да е  Майстор на Ложа, да е член на Кралската Арка и да е Рицар 
Темплиер. 
Адресът на “Великия Колеж” е “Кастелгейт Хаус”, Кастелгейт, гр. Йорк. 
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