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Μ.Α.Σ.. ( Μζγασ Αρχιτζκτων Tοφ φμπαντοσ )  

Εισ τον Ελευκεροτεκτονιςμό είναι θ διλωςισ διά το φψιςτον, τζλειον Ιδανικόν, το 
οποίον πρακτικϊσ είναι ςυνϊνυμο με τον Θεόν. Θ ζννοια Αρχιτζκτων ζκ τθσ Ελλθνι-
κισ ταυτίηεται με τoν Δθμιουργό. Καί ςε Βιβλικά αποςπάςματα αναγράφονται :  
Ζτςι π.χ. προσ Εβραίουσ 11,10 : " Ανζμενε μίαν πόλιν ποφ είχε κεμζλια, τθσ οποίασ 
Αρχιτέκτων καί πλάςτθσ ιτο ο Θεόσ ".  
Στο Μικρό Ευχολόγιο τισ Ορκοδόξου Χριςτιανικισ κρθςκείασ αναφζρεται δφο 
φορζσ ςτισ ςελίδεσ 19 ( Αγιαςμόσ ςε Σχολείο ) και 25 ( Αγιαςμόσ ςε ιδιωτικό ζργο ) : 

"Κφριε ὁ Θεόσ ὁ παντοκράτωρ, ὁ κτίςτησ τῶν ἁπάντων." 
Είναι θ γενικι ονομαςία τοφ Θείου κακ' ότι ο Τεκτονιςμόσ ωσ Παγκόςμιοσ περικλφει 
ςτουσ κόλπουσ του ανκρϊπουσ κάκε φυλισ και κρθςκείασ. Εισ Δόξαν τοφ Μ.Α.Σ.. " 
εργάηονται " οι Ελευκεροτζκτονεσ.  
Δζν είναι αςφαλϊσ ζνασ ανκρωπόμορφοσ κεόσ, αλλά μάλλον θ αρχι τισ Συνειδι-
ςεωσ καί τισ Παγκοςμίου Ηωισ, τό Εν καί το Παν τοφ Ερμθτιςμοφ. Είναι επίςθσ θ 
δραςτθριότθσ, όπωσ το αποδεικνφει ςτισ Ινδίεσ θ λατρεία τοφ Βιςβακάρμα τοφ " 
Μεγάλου Αρχιτζκτονοσ τϊν κεϊν " τοφ οποίου το όνομα ςθμαίνει " πάςαν δράςιν " 
καί πάςαν δραςτθριότθτα ". Τον Θείον τοφτον τφπον ανευρίςκουμε ςε όλεσ τισ 
κρθςκείεσ όπου παρουςιάηεται ϊσ κείοσ εργάτθσ· ο Βιςβακάρμα ( Vishvakarma - ο 
Θείοσ Αρχιτζκτων ) τοφ Ινδουιςμοφ είναι ςιδθρουργόσ, και από άλλθ όψθ καί ο 
Ιωςιφ τοφ Χριςτιανιςμοφ είναι ξυλουργόσ ωσ καί αυτόσ ο ίδιοσ ο Ιθςοφσ.  

ΒΙΒΑΚΑΡΜΑ  
Στο Μεξικό ο Κβετηαλκοάτλ είναι επίςθσ πρϊτα ςιδθρουργόσ · Στθν Τεκτονικι παρά-
δοςθ ανευρίςκουμε επίςθσ τον Σουμπαλκάϊν " τον Πατζρα όλων εκείνων που κατ-
εργάηονται τα μζταλλα ". Και αυτόσ ο Χιράμ, ο αρχιτζκτων τοφ Ναοφ τοφ Σολομϊν-
τοσ, κεωρείται ωσ επιτιδειοσ ςτθν κατεργαςία τϊν μετάλλων και των πολυτίμων 
λίκων.  
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