
 
 

Η περασσά Μπερεσσίτ, η εναρκτήρια περασσά της Τορά, αναφέρεται όχι μονάχα στη 

δημιουργία του κόσμου αλλά και στη θέσπιση ενός από τους σημαντικότερους 

θεσμούς, του γάμου. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε στην αρχή μοναχός, αλλά ο Θεός στη 

συνέχεια δήλωσε: «Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θα του φτιάξω 

ένα σύντροφο, όμοιο με αυτόν.» (Γένεσις 2.18). Έτσι δημιούργησε την πρώτη 

γυναίκα, την Εύα. 

Ο ιουδαϊσμός, σε αντίθεση με άλλα πιστεύω, δεν θεωρεί ότι ο γάμος αποτελεί απλά 

ένα συμβιβασμό προς τις βασικές – σωματικές κυρίως – επιθυμίες του ανθρώπου και 

δεν βλέπει την αγαμία ως τον ιδανικό τρόπο ζωής. Αντίθετα, η Τορά εδώ ξεκάθαρα 

μάς διδάσκει πως Θεός επιθυμεί πάρα πολύ την ένωση ανδρών και γυναικών και τη 

δημιουργία οικογενειών. Ο γάμος λοιπόν, από την άποψη της Τορά, είναι ο ιδανικός 

τρόπος ζωής και όχι ένας απλός συμβιβασμός ή υποχώρηση στα βασικά μας 

ένστικτα. 

Πέρα όμως από τα αυτονόητα θετικά στοιχεία του θεσμού του γάμου, γιατί «δεν 

είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος»; Φυσικά, ο γάμος είναι απαραίτητος για τους 

σκοπούς της αναπαραγωγής, και αφού ο Θεός θέλει ο κόσμος να συνεχίζει να 

κατοικείται, οι άνδρες και οι γυναίκες πρέπει να παντρεύονται. Αλλά είναι αυτός ο 

μοναδικός λόγος για τον οποίο «δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος»; Η αξία 

και η σημασία του γάμου περιορίζονται στην ανάγκη αναπαραγωγής και 

πολλαπλασιασμού του είδους μας για την κατοίκηση της γης; 

Αναμφίβολα, η σημασία και ο σκοπός του γάμου είναι βαθύτερα. Στην ίδια περασσά 

(Γένεσις 1.27), διαβάζουμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε «κατ’ εικόνα» του 

Θεού. Η «θεία εικόνα» είναι μια έννοια μάλλον δύσκολο να κατανοηθεί, που απαιτεί 

διεξοδική συζήτηση, αλλά, για τους σκοπούς μας εδώ, σημαίνει ότι ο Θεός 

δημιούργησε τον άνθρωπο ως ένα πλάσμα που μοιάζει σε Αυτόν κατά κάποιον 

τρόπο. Σχολιάζοντας το στίχο «Αυτός (ο Θεός) φύσηξε μέσα στα ρουθούνια 

του [ανθρώπου] πνοή ζωής» (Γένεσις 2.7), το Ζόαρ γράφει ότι ο Θεός εμφύσησε 

μέσα στον Αδάμ ένα μέρος του εαυτού Του. Όπως ακριβώς όταν ένας άνθρωπος 

φυσάει αέρα μέσα σε ένα μπαλόνι, το μπαλόνι αυτό περιέχει αέρα από το εν λόγω 

άτομο, ομοίως, όταν ο Θεός φύσηξε πνοή μέσα στον Αδάμ, ο Αδάμ εμποτίστηκε με 

την «εικόνα» του Θεού. 

Η πρακτική συνέπεια αυτής της έννοιας είναι ότι πρέπει να ζήσουμε τη ζωή μας με 

έναν τρόπο που μοιάζει με τις πράξεις του Δημιουργού. Αυτό σημαίνει ιδιαίτερα ότι 

πρέπει να συνηθίσουμε να δίνουμε και να προσφέρουμε, γιατί ο Θεός δίνει συνεχώς. 

Κάθε στιγμή στηρίζει τις ζωές δισεκατομμυρίων ανθρώπων, τους ταΐζει, νοιάζεται γι 

'αυτούς και τους προστατεύει. Δεν υπάρχει ούτε ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου 

που ο Θεός δεν εκτελεί αμέτρητες πράξεις καλοσύνης. Έτσι και εμείς, ως άτομα 

πλασμένα κατ’ εικόνα του Θεού, οφείλουμε να προσφέρουμε, υλικά και άυλα, 

απλόχερα στους συνανθρώπους μας. Η ζωή μας πρέπει να χαρακτηρίζεται από την 

ποιότητα της καλοσύνης (χέσεντ). Εφόσον έχουμε δημιουργηθεί όπως ο Θεός, 

πρέπει και να δρούμε σαν τον Θεό και να περνούμε τις μέρες μας στη γη αυτή 

δίνοντας κυρίως, παρά λαμβάνοντας. 
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Δεν είναι καλό να είναι 
ο άνθρωπος μόνος 



Είναι ακριβώς για το λόγο αυτό που «δεν είναι 

καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος». Ο 

ιουδαϊσμός προτρέπει όλους τους ανθρώπους 

να παντρεύονται, ώστε να είμαστε σε θέση να 

μοιραζόμαστε τη ζωή μας και ό, τι έχουμε με 

κάποιον άλλο. Δεν αρκεί μονάχα η δημιουργία 

και η υποστήριξη ιδρυμάτων, όσο σημαντικό 

αναμφίβολα και αν είναι αυτό. Κάποιος που 

δωρίζει το κάνει εθελοντικά και με τους όρους 

που ο ίδιος ορίζει. Ο γάμος, όμως, απαιτεί 

πλήρη ανιδιοτέλεια και συνεχές δόσιμο και 

μοίρασμα. Προαπαιτεί να λαμβάνουμε υπόψη 

κάποιον άλλον - εκτός από τον εαυτό μας - σε 

κάθε περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε 

συνθήκες. «Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος 

μόνος», γιατί μόνον όταν μοιράζεται τη ζωή του 

με ένα άλλο πρόσωπο είναι ο ίδιος σε θέση να 

μοιάσει αληθινά στον Θεό, ζώντας με σκοπό την προσφορά. 

Όταν μιλάμε για «δόσιμο» στα πλαίσια του γάμου, δεν αναφερόμαστε στην παροχή 

μόνο των αναμενόμενων, όπως για παράδειγμα όταν ένας σύζυγος εργάζεται για να 

υποστηρίξει τη σύζυγό του. Πολύ περισσότερο εννοούμε αφιέρωση του χρόνου του, 

για να ακούει ο ένας τον άλλον, για να πει λίγες όμορφες κουβέντες, για να 

αγοράσει ένα χρήσιμο δώρο, για να δείξει πραγματικό ενδιαφέρον και αφιέρωση στη 

σύντροφό του (ή στο σύντροφό της). 

Στην κοινωνία μας, δυστυχώς, ο γάμος συχνά προσεγγίζεται με την ακριβώς 

αντίθετη νοοτροπία. Οι άνθρωποι παντρεύονται για να ικανοποιήσουν τις δικές τους 

εγωιστικές ανάγκες και συμφέροντα, να παίρνουν αντί να δίνουν. Αυτό ίσως εξηγεί 

το συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό διαζυγίων. Σε περίπτωση που δύο σύζυγοι δεν 

αναζητούν συνεχώς να δίνουν ο ένας στον άλλον, ο γάμος δεν θα επιτύχει. Ο 

Ραββίνος Ελιγιάου Ντέσλερ (1891-1954) είχε γράψει ότι η αληθινή αγάπη 

επιτυγχάνεται με το δόσιμο από κοινού, με την αφοσίωση του εαυτού μας σε 

κάποιον ή σε κάτι. Ένας άντρας που παντρεύεται για τις δικές του ανάγκες και 

επιθυμίες δεν αγαπά αληθινά την γυναίκα του. Αγαπά τον εαυτό του και 

παντρεύεται για να ικανοποιήσει τα συμφέροντά του. Ένας άντρας όμως που αγαπά 

πραγματικά τη γυναίκα του εργάζεται σκληρά για να την ευχαριστεί και τακτικά δίνει 

μέρος του εαυτού του για λογαριασμό της. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά: οι γονείς 

αγαπούν τα παιδιά τους πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, χάρη σε όλο το 

έργο και την προσπάθεια που επενδύουν σε αυτά. 

Έτσι λοιπόν, ένας σταθερός και ευτυχισμένος γάμος επιτυγχάνεται όταν οι δύο 

σύντροφοι αποφασίζουν να δώσουν ανιδιοτελώς ο ένας στον άλλο. Αυτή είναι η 

συνταγή για μια αληθινή, διαρκή αγάπη και οικογενειακή ολοκλήρωση - και επίσης ο 

τρόπος που εκπληρώνει την υποχρέωσή μας να μοιάζουμε με τον Δημιουργό μας και 

να ζούμε σύμφωνα με τη θεία εικόνα μας. 
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