
DET ER FULDBRAGT (1) 
Af Hans Erik Nissen - "Det er fuldbragt" 

Jesus gav os sit liv. Hvad har det ikke kostet den rene og hellige at være ven med toldere og 
syndere? Men han veg ikke udenom. Alligevel var Jesu liv for os ikke nok. Han måtte også dø. 
Ellers var den tjeneste ikke fuldbragt, som Gud havde givet ham. Hvis ikke offerlammet blev 
slagtet, blev der ingen soning. 

Der var et bæger, der skulle tømmes. Det var fyldt af Guds vrede, der åbenbares over al synd og 
uretfærdighed. Denne vrede rettede Gud mod sin søn. Da Jesus sagde ja til dine og mine synder i 
Getsemane, var det samtidig et ja til at bære synden under Guds vrede og dom. 

Guds vrede blev udøst over korset. Det måtte til for at fuldbringe frelsen. Der findes ikke nogen 
synd, som Jesus ikke bar op på korset. Der er heller ikke nogen straf over synden, som Jesus ikke 
har lidt. Han måtte helt ind under Guds forbandelse. Hvad har det ikke kostet ham! Og hvad har det 
ikke kostet Gud at forbande sin elskede søn!

Bag det hele står en Fader og en Søn med en kærlighed, hvis længde, bredde, højde og dybde 
overgår alt, hvad vi kan fatte og forstå. Den kendte ingen pris, der var for høj, da det gjaldt din og 
min frelse.

DET ER FULDBRAGT (2)  
Det er indlysende, at for at opnå noget må vi gøre noget. Det ligger os i blodet selv efter mange år 
som kristne. Når alle kravene og alle budene banker på, har de ikke svært ved at blive lukket ind og 
gennemsyre vor forståelse af evangeliet og gøre anger, bekendelse, omvendelse, tro og helliggørelse 
til en ny lov.

Sker det, hviler der en mørk sky over livet med Gud. Du oplever din egen kristendom som en 
anklage. Du ser den ikke i nådens lys fra Golgata, men i lovens lys fra Sinaj. Barnesindet er afløst af 
trællesindet. 

Hør det, du som er træt og modløs: Du kan ikke møde noget krav til dig og din kristendom, som din 
frelser og forsoner ikke har opfyldt i dit sted. I dit forhold til Gud er loven afskaffet. Der, hvor den 
var, er der nu noget andet. Det er nåden. Det er det fuldbragte. 

Lovens anklager mod dig eksisterer ikke længere. Jesus har taget lovens anklage bort ved at opfylde 
loven i dit sted. Derfor må du møde alle krav, alle bud, alle forpligtelser til dig og din kristendom 
med det forunderlige, at i din herre og frelser, Jesus Kristus, har du opfyldt det hele. Kravene er 
borte. Alene det fuldbragte bliver tilbage, og det fylder det hele. 

DET ER FULDBRAGT (3) 
Mange kristne mister livet i Gud, fordi velsignelsen i Kristus nedtones. Vor modstander gør alt, 
hvad han kan, for at forhindre os i at finde ind i den fylde og rigdom, Kristus-velsignelsen rummer. 
Ved at forskyde centrum fra Jesus til os gør han vores kristendom tung og glædesløs. Han siger: 
Jesus har gjort alt sit - nu skal du gøre alt dit.

Skal dit åndelige liv bevares i det uforskyldte, må Jesus igen og igen aftegnes for dine øjne som 
korsfæstet. Det er det daglige brød for sjælen, som får den til at leve. Du har ikke troen én gang for 
alle. Den blev til og bliver til ved evangeliet. I mødet med det fuldbragte åbnes dine øjne for den 
rigdom, du ejer i Jesus. Du ser, at i ham mangler du intet. I ham er du fuldkommen. Han har gjort 
alle ting vel. 

Gud har friet dig ud af mørkets magt og sat dig over i sin elskede søns rige. Det er et nåderige. I det 
rige er det alene nåden, der gælder. Da Jesus havde gjort alt sit, havde han gjort alt dit. Der er intet, 



der endnu skal gøres. Din frelse er fuldbragt. Det endegyldige punktum er sat. Trygt kan du hvile i 
det, der er fuldbragt af din Gud og stedfortræder. 

DET ER FULDBRAGT (4)  
Bibelen siger, at frygten for døden gennem hele livet holder mennesker i trældom. Umiddelbart 
synes det ikke at være tilfældet; men det er virkeligheden. Døden er en bestemmende magt. Sådan 
har det været siden syndefaldets dag.

Også for et Guds barn er døden den sidste fjende, men den er samtidig en overvundet fjende. Jesu 
sejr over døden er din sejr over den. Du dør, når du har draget dit sidst åndedrag, og så gør du det 
alligevel ikke. I troen på Jesus er du gået over fra døden til livet. Derfor lever du, selvom du dør. 

Da Jesus gik ind i døden, mistede døden sin magt til at skille dig fra Gud. I døden skal du møde 
ham, der er det evige liv. Han kommer dig i møde og bærer barnet hjem til sig på armen, som vi 
synger med Ingemann.

Jesus har råbt sit sejrsråb ind i døden. Alt det, der skulle gøres til frelse, er tilendebragt. Du er helt 
indesluttet og båret af korsets virkelighed. Din korsfæstede og opstandne frelser holder dig fast. Når 
intet kan rive noget ud af hans hånd, kan døden heller ikke gøre det. Den er nu tærsklen ind til det 
fuldbragte, hvor du ikke længere skal tro, men se. 

Gud har givet dig sejren over døden ved vor Herre Jesus Kristus. Det er en evig sejr, og den vil han 
aldrig tage fra dig. 

DET ER FULDBRAGT (5)  
Paulus skriver til menigheden i Korinth, at de ved, hvad Satan har i sinde. Kunne han skrive det 
samme til os? Har vi gjort os klart, at vi har en fjende, der går omkring som en brølende løve og 
leder efter nogle at sluge? Han kommer i mange skikkelser, men det gør ham ikke mindre farlig. 
Han tåler ikke, at Kristus æres. Derfor gør han alt, hvad han kan, for at forhindre mennesker i at 
komme til tro. Når det mislykkes, sætter han alt ind på at kvæle troens liv.

Kampen mod Satan er en kamp på liv og død, og den er livslang. Den kan opleves håbløs. Hvad kan 
vi stille op mod en fjende, som har ondskabens åndemagter i himmelrummet til sin rådighed? 

Sejrherren på korset giver svaret. Slangens hoved er knust. Satan raser som aldrig før. Han ved, at 
hans tid er kort. Dommen over ham er fældet. Han kan ikke skille dig fra Guds kærlighed i Kristus 
Jesus. Han kan ikke tage frelsernavnet fra Jesus. Han kan ikke fjerne ham fra Guds højre hånd. Han 
kan ikke lukke munden på ham, der altid lever og beder for dig. 

Stå Djævelen imod fast i troen. Lever du i det fuldbragte, lever du i sejren over din værste fjende. 
Ja, Jesu sejr er din sejr. 

DET ER FULDBRAGT (6) 
Der er kamp i en kristen. Ånden strider mod kødet og kødet mod Ånden, og de vil hver sit. En 
kristen hader synden. Det er Åndens værk. Men en kristen drages også imod synden. Det er kødets 
gerning. Det store spørgsmål er, hvad der sejrer i dit liv? 

Paulus bruger et tankevækkende udtryk. Han taler om ved Ånden at dræbe legemets gerninger.

Guds ord opfordrer os ikke til ved loven at dræbe legemets gerninger. Det er ellers nærliggende at 
tænke, at der må være noget, vi kan og skal gøre for at komme synden til livs. Det får os til at prøve, 
men bestandig kommer vi til samme resultat. Vi må med Paulus bekende: Jeg elendige menneske! 
Hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? 

Men hermed er alt ikke sagt. Guds ord opfordrer dig til yed Ånden at døde legemets gerninger. Det 
gør du ved igen og igen at vende tilbage til det fuldbragte. Derved bryder du syndens magt. Den 



sejr, der har sejret over verden, er din tro.

Du skal møde kødets fristelse med en tak for det fuldbragte. Fra korset udgår en dobbelt 
velsignelse: Synden blev sonet, og dens magt blev brudt. I det fuldbragte ejer du en evig sejr over 
synden. Sejren er din! Lev nu i den! Korset er sejrens og frelsens tegn!

DET ER FULDBRAGT (7) 
Jeremias fortæller sit folk, at de er vildfarne får, der strejfer om på bjerg og høj. Grunden til det er, 
at de har glemt deres hvileplads. 

Hvilepladsen er den vigtigste plads i dit liv. Mister du den, bliver du som et skib, der drives hid og 
did uden ror og anker. Og ikke nok med det. Vender du ikke stadig tilbage til hvilepladsen, 
forsvinder frelsesglæden, og dit kristenliv skifter karakter. Din tankegang bliver lovisk. Barnesind 
forvandles til trællesind. Det bliver hårdt at være en kristen. 

Hvilepladsen er Golgata. Der hænger Jesus på det midterste kors. Det er ham, alt drejer sig om - for 
Gud og for dig. Han er Guds offerlam. Han er dit offerlam. 

På denne plads er der ikke noget, der skiller mellem dig og Gud. Der er dit regnskab gjort op - ikke 
af dig, men af din stedfortræder. Her er intet krav, ingen fordring, intet bud. Alt er fuldbragt. Her 
føres du ind i den hvile, som intet andet kan give dig. 

På Golgata er Gud og Jesus et i det fuldbragte. Her hviler den treenige Gud i den fuldkomne frelse. 
Hvilen er himmelsk, og den er allerede din i troen. Snart skal du også se ham ansigt til ansigt. Så er 
du i havn. Da lever og ånder du i al evighed i den guddommelige hvile. 

(Fra "Det er fuldbragt" - reflektioner over Jesu syv korsord - af Hans Erik Nissen - LogosMedia 2008 -) 
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