
Ismael og Isak (kød og ånd) 

 

Her viser Gud os den store forskel på det kødelige menneske og det åndelige 

menneske 

 

Gal. 5 

“v13  Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for 

kødet, men tjen hinanden i kærlighed. v14  For hele loven er opfyldt i det ene 

ord: »Du skal elske din næste som dig selv.« v15  Men hvis I bider og slider i 

hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt! v16  Hvad jeg mener, er: I 

skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst. v17  For kødets lyst står Ånden 

imod, og Ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke 

kan gøre, hvad I vil. v18  Men drives I af Ånden, er I ikke under loven. 

v19  Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, 

v20  afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, 

selviskhed, splid, kliker, v21  nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. 

Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den 

slags, ikke skal arve Guds rige. 

v22  Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, 

godhed, trofasthed, v23  mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke 

imod! v24  De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen 

med lidenskaberne og begæringerne. v25  Lever vi i Ånden, skal vi også 

vandre i Ånden. v26  Lad os ikke bilde os noget ind, lad os ikke tirre og 

misunde hinanden.”  

 

Ismael repræsenterer kødet og bliver beskrevet som en oprører. En mand 

som er født ud af trældom, født ud af kødets begær. 

 

Isak repræsenterer Guds Ånd i os - født efter Guds bestemmelse.  

 

Abraham repræsenterer Helligånden 

 

Sahra er mennesket, der pendler mellem kød og ånd 

 

Gud viser os i fortællingen her, at verden består af to folkeslag: de der 

vandrer i kødet og de der vandrer i ånden. Der vil altid være kampe mellem 

de to folkeslag.  

 



Kød kan ikke bekæmpe kød.  

 

Kødet kan kun bekæmpes ved Ånden.  

 

Derfor kan indvandringen kun bekæmpes gennem bøn. Islam er drevet af 

kødet - læs Joels bog (zvc.dk) 

v/Tamarra 


