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BØN GAV MIG RO
Mor, skal du dø? Spurgte Katja Steffensens 
søn, da hun fortalte sine børn, at hun havde 
fået kræft
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Det skulle ikke holdes hemmeligt for 
dem,« understreger den 35-årige  
mor, der samtidigt forsikrede sin 

mellemste om, at hun ikke skulle dø af det.
 Den ældste spurgte, om det var noget  
farligt, og den yngste udbrød: »Det er 
synd for dig, mor.«
 »Børnene siger det, som det er, og det 
var hårdt at svare dem, men deres reakti-
oner gav mig også noget at tænke over,« 
fortæller Katja, der har haft god støtte af 
sin mand.
 Først på året i 2019 opdagede Katja, at 
der var et modermærke på det ene ben, 
som havde ændret sig og var blevet større.
 Katja tog til læge, som sendte hende 
videre til en hudlæge. Han tjekkede det 
grundigt, men fandt ingenting. For en sik-
kerheds skyld blev hun tilbudt at få det 
kontrolleret efter fire måneder.
 Her viste det sig, at modermærket igen 
var vokset. Der blev sendt prøver ind til 
undersøgelse for kræft, og en lille uge se-
nere blev hun ringet op.
 »Lægesekretæren sagde, at hudlægen 
gerne ville snakke med mig. Jeg havde ikke 
mulighed for at komme, så han ville rin-
ge mig op sidst på eftermiddagen,« siger 
Katja.

Den ventetid var det værste i kræftforlø-
bet.

En dårlig og en god besked
»Jeg havde svært ved at arbejde, for 
spørgsmålene kørte rundt i hovedet: Hvad 
nu hvis det var kræft, hvad skulle jeg igen-
nem? Hvordan ville det påvirke min fa-
milie? Hvordan kunne jeg være den mor 
og hustru, som jeg ønsker, hvis jeg skulle 
igennem et langt behandlingsforløb? Jeg 
var hele følelsesregistret igennem,« for-
tæller Katja.
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 Lægen havde en dårlig og en god be-
sked til hende.
 »Han sagde direkte til mig: ’Du har 
kræft’. Og så stod det altså lige stille inde i 
mit hoved. Han forsikrede mig, at kræften 
ikke sad særlig dybt, og at det kunne be-
handles med en operation,« siger hun.
 »Det var godt at få en afklaring, så 
havde jeg noget at forholde mig til og 
handle på.«
 Tre dage efter beskeden blev Katja ope-
reret. Efterfølgende blev det konstateret, 
at kræften ikke havde spredt sig.

En helt fantastisk ro
Den kristne tro har været en uvurderlig 
hjælp for Katja gennem forløbet.

Pastor emeritus  
Ole Larsen, Aarhus,  
holder to minutters 
andagt i uge 2

imedia samler
       video og lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk

 »Jeg var godt klar over, at det kunne jeg 
ikke selv klare, så jeg greb til det, der var 
mest naturligt for mig. Jeg bad til Jesus, og 
jeg spurgte mine venner og mine kolleger, 
om de ville bede for mig,« siger Katja, som 
også er helt sikker på, at hendes familie 
har bedt for hende. 
 »Det gav en helt fantastisk ro,« forkla-
rer Katja, der senere kunne fortælle hen-
des kolleger en dejlig nyhed.
 »Jeg græd, da jeg takkede dem for de-
res forbøn. Jeg fortalte dem, at jeg var 
blevet helbredt, og nu kunne jeg fortsætte 
mit liv som mor, hustru og som familie-
konsulent i Indre Mission.«

Anette Ingemansen
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Jesus gør glæden stor
Mange kender salmen Dejlig er den 
himmelblå, som bliver sunget i de fleste 
kirker til juleaftensgudstjenesterne. I 
salmen synger man bl.a. »Stjernen ledte 
vise mænd til vor Herre Kristus hen«.
 Det er præcis det, der sker i teksten til 
denne søndag, som markerer slutningen 

Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, 
stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil 
den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de 
så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind 
i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt 
ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og 
frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra.

STJERNEN  
GIK FORAN

på julen. Stjernen stod ikke bare stille over 
det sted, hvor Jesus-barnet lå – den viste 
aktivt derhen. Vismændene blev nærmest 
taget ved hånden.
 Egentlig startede de med at besøge 
Kong Herodes. De søgte efter en 
kongesøn, så det virkede mest naturligt 
at søge i kongepaladset, men den stjerne, 
som de fra deres hjemland havde set gå 
op, viste dem en helt anden vej. Ind i et 
hus, der sandsynligvis var alt andet end 
prangende. Men deres glæde var stor, står 
der.
 Det ser da heller ikke ud til, at de var i 
tvivl om, at det lille barn var kongesønnen, 
de ledte efter. De faldt ned for ham og 
tilbad ham uden arrogance eller skuffelse 
og gav ham gerne de meget kostbare 
gaver, de havde købt til den store dag.

 Jesus gør glæden stor.
 

Morten Stubkjær Klausen
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Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 2, vers 1-12


