Moder Teresa
sjælens mørke nat
Af Cathrine Oppenheim
Moder Teresa har gennem mange årtier været et ikon, en helgenfigur, men
inderst inde nagede tvivlen.

”Moder Teresa i sjælens mørke nat” - er
overskriften på avisudklippet, der nu har
ligget i min taske i næsten 2 år. Da jeg
stod og skulle bruge ”tasken”, tømte jeg
udklippene ud på gulvet, og en artikel
fra Berlingske Tidende fra lørdag den 25.
august 2007 foldede sig ud foran mig.
Jeg er ikke specielt interesseret i Moder
Teresa – men overskriften fanger mig
ind – ganske som den gjorde det i 2007.
Artiklen handler om en bog (”Mother
Teresa: Come be my light”) udgivet i
2007, hvori brevkorrespondancen mellem Moder Teresa og hendes skiftende
sjælesørgere og kirkelige overordnede
gennem 66 år, bliver offentliggjort. Selv
ønskede hun, at brevene blev destrueret
efter hendes død. (!) Brevene afslører, at
hun havde en dyb troskrise, der varede
i ca. 50 år af hendes liv. Bortset fra en
pause på 5 uger i 1959, så var alle indre
fornemmelser af Jesu nærvær ikke til
stede hos hende. Hun sammenligner selv
sin tilstand som at være i helvede.
At en af kristendommens største ikoner
bærer så stor en indre splittelse, gør
hende (astrologisk) interessant for mig.
Hvordan ser ”troen” ud i hendes horoskop? Moder Teresa formår længe efter

56

sin død i 1997 at være omdrejningspunkt; denne gang for sin manglende
tro og sin tvivl på Guds tilstedeværelse
i sit liv. Moder Teresa blev saligkåret
af paven i 2003, hvilket er et skridt på
vejen til en kanonisering som helgen. Så
dukker disse breve op og bliver offentliggjort, hvilket der har været skrevet
meget om verden over. Nyheden om
Moder Teresas manglende tro rykker
ikke ved noget i forbindelse med hendes
kanonisering, snarere tværtimod, mener
bogens redaktør Brian Kolodiejchuk,
som er seniormissionær i hendes orden,
og som er ansvarlig for ansøgningen om
hendes kanonisering. Hans pointe er,
at hun netop ikke opgav troen eller sit
arbejde på trods. En anden katolsk kommentar mener, at de efterladte breve
kan sætte et nyt eksempel for folk, der
selv har erfaret tvivl og anfægtelse.

De astrologiske data
Søgninger på nettet på Moder Teresa
oplyser, at hun blev født den 26. eller
27. august 1910 i Skopje i Makedonien/
Albanien kl. 14.25. Et opslag i Stjernernes arkiv viser, at astrolog Eskild
Rasmussen i 2007 skrev en artikel
om Moder Teresa i Jomfrunummeret.
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Eskild Rasmussen har via et stort korrektionsarbejde valgt et kündigsnit
kl. 14.13.38 og den 26. august som
hendes fødselsdag. Jeg vælger
dog først at kigge på Moder
Teresas Solhoroskop, derefter
på hendes korrigerede horoskop, udregnet af Eskild
Rasmussen.
Ofte ses de overordnede
temaer og dilemmaer tydeligere i Solhoroskopet end i det
almindelige udregnede Radix
horoskop. Som jeg ser det, så
er Solhoroskopet udgangspunktet i vores liv, det viser tydeligt
vores indre liv, hvordan vi er, hvad
vi brænder for, inden vi bliver rodet
ind i forskellige astrologiske hussystemer og beregninger. Det udregnede radix
horoskop viser bl.a., hvordan andre ser
os.

Moderarketypen
Jomfruens tegn er Moder Teresas
udgangspunkt. Tegnet har igennem
mange forskellige kulturer repræsenteret moderarketypen. Moder Teresa er
kendt som hele verdens Moder. I de græske sagn var Jomfruen korngudinden
Demeter. En af Moder Teresas opgaver
var bl.a. at brødføde de fattige og syge
i Indien. Hun lever helt op til sin Jomfru-Fiske akse ved at tilsidesætte sig
selv for en højere sag. Hun er ikonet og
eksemplet på kristen næstekærlighed i
vor tid. Moder Teresa blev katolsk nonne
(Loreto-Søstrene) i 1931 og tog navnet
Teresa. Hun blev uddannet skolelærer
(underviste i geografi) og blev i 1929 som
missionær sendt til Indien til Darjeeling
nær Himmalayas bjerge.
Med Solen, Mars og Merkur som afsæt i
1. felt i Jomfruen ses behovet og ønsket
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Moder Teresa
Soltegnshoroskop for 26.8.1910
Vendt så Jomfruen er første tegn
om at virke som formidler som bl.a.
skolelærer, hjælper og organisator. Med
trigonen til Saturn i 9. felt i Tyren bliver
netop undervisning, rejser og religiøse
anliggender opfyldt. Den klassiske tolkning af Saturn i 9. felt handler bl.a.
netop om tro og skæbne - hvilket hendes
Solhoroskop opfylder til punkt og prikke.
Men Saturn i 9. felt kræver beviser
for den guddommelige eksistens. Tyrens
forhold til de materielle værdier vises
her med omvendt fortegn og viser med
Saturn mere end noget andet, hendes
tro, stædighed og udholdenhed med at
skaffe mad og tag over hovedet for de
mange hjemløse i Jesu navn. Moder
Teresa dyrkede ikke sin religion i stilhed, hun valgte at konkretisere den som
missionær og hjælpearbejder med hele
verdens bevågenhed (Venus i Løven i 12.
felt). Selvom der er en stor orbis mel-
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godkendt af den katolske kirke
og stadfæstet af paven i 1950. I
denne orden formulerede Moder
Teresa en målsætning med følgende ordlyd:
”Fattigdom, kyskhed, lydighed,
og en helhjertet og fri tjeneste af
de fattigste af de fattige”. Så er
Måne/Saturn og Venus kvadrat
Saturn beskrevet, og det blev hendes trosbekendelse resten af livet.
Fra dette tidspunkt kaldte søster
Teresa sig ”Mother Teresa.”
Stenbukkens tegn er 5. felt for
Jomfruen. Saturn/Måne viser
hendes målsætning og arbejde
med børn og viljen til at oprette
skoler og hjem for de syge og
fattige. Moder Teresa var i 1946
sendt på rekreation af sin nonneorden, fordi hun havde arbejdet
så meget. På denne rejse oplevede hun i en vision et personligt
møde med Jesus. Her fik hun
inspirationen til arbejdet med de
Moder Teresa på sine ældre dage
fattige. Kristus talte til hende og
bad hende om at opgive lærerlem Månen og Saturn, så vælger jeg i
gerningen og arbejde i slummen med
denne form for horoskop at se det som en
de fattigste af de fattige. Efter at hun i
konjunktion. For Moder Teresa var det
1948 fik tilladelsen fra Vatikanet til at
at lide materiel afsavn en naturlighed
sætte sin nye orden i værk, ophørte for– men en katastrofe at lide afsavn på
bindelsen med Jesus. Og den kom - efter
det spirituelle og åndelige plan, som det
sigende - ikke igen med undtagelse af 5
åbenbares i hendes breve. Hendes livsuger i 1959.
lange kærlighed til Jesus blev kortvarigt
gengældt i 5 uger i 1959. Måne/Saturn
Med Merkur i 1. felt i Jomfruen i kvakonj taler for sig selv.
drat til Pluto i Jomfruens 10. felt kommer hendes talegaver og overtalelsesevner til sin ret, da hun fik lov at forlade
Fattigdom og kyskhed
sin nonneorden for at stifte sin egen. På
Moder Teresa gjorde sig fri af sin nonnedette aspekt overbeviser Moder Teresa
orden (Loreto-Søstrene) og grundlagde
Paven om vigtigheden af sin mission
sin egen, som fik navnet Barmhjertighe– men aspektet er ikke stærkt nok til
dens/Kærlighedens missionærer (Venus
at overbevise hende selv om troen på
i 12. felt i Løven). Denne orden blev
Jesus nærvær i hendes arbejde. Når
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aspektet bruges på denne måde, får
kvadraten stor kraft og effekt for
masser af mennesker. Aspektet
viser hendes ukuelighed i hendes arbejde i 10. felt og at hun
ikke tog et nej, for et nej.
Den 10. december 1979 rejste Moder Teresa til Oslo
for at modtage Nobels
Fredspris. Alfred Nobel,
som er prisens stifter,
havde selv en stærk social
drøm om at tjene menneskeheden. Dette er et af
fredsprisens kriterier og en
drøm at få opfyldt for en Jomfru-Fiskeakse.
Med Jupiter i sekstil til Venus i
henholdsvis 2. og 12. felt viser Jupiter
sin fylde i forbindelse med sociale værdier, velgørenhed og (næste)kærlighed som
udgangspunktet i tilværelsen.
Moder Teresa har en stor viden (og den
Katolske Kirke) som ressource. Venus
som inspirator for 2. og 9. felt står i
Løven i Jomfruens 12. felt. Måske ikke
oplagt næstekærlighed i Løvens tegn,
snarere et behov for synlighed og anerkendelse. Og mon ikke Venus i Løven i
12. felt er tilfreds med at være blevet et
verdenskendt ikon og helgeninde? Hendes indre gudinde er farvet af Løvens
behov for at være i centrum. Kombineret
med den rette ydmyghed (Venus Kvadrat Saturn) fik hun begge dele opfyldt.
Hun efterlod ved sin død 610 missioner i
123 lande, herunder hospicer, suppekøkkener og børnehjem. Sol/ Mars konj viser
i hendes tilfælde, hvor langt ”man” kan
komme på denne kraftfulde energi som i
Moder Teresas jordiske liv var ekstrem
og næsten umenneskelig.
Moder Teresas mission lykkedes således
udadtil. Men ikke hendes egen ”indre”
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Moder Teresa
26.8.1910 korr. tid 14.13.38 Zone 01:00 Ø
opg. tid 14.25
Skopje41N59/21Ø26
Data: Meget usikre konfliktende kilder
mission, at få sin kærlighed gengældt af
Jesus. (Venus i 12. felt kvadrat Saturn i
9. felt). Det, som fik Moder Teresa til at
gennemføre næsten et helt livs hjælpearbejde i tvivlens dimension, tilskriver
jeg bl.a. hendes stærke vilje som Jomfru
og med en Sol/Mars konjunktion trigon
Saturn.
Næstekærligheden vises også af Neptun,
som ligger i Jomfruens 11. felt i Krebsen. Et oprigtigt ønske om at tjene en
højere sag - konkretiseret blandt menneskets børn. Med Neptun i opposition
til Uranus i Stenbukken i Jomfruens 5.
felt blev det gjort på en, på den tid, højst
utraditionel facon bl.a. ved at en kvinde
- alene - udvirkede denne mission, der
stadig er globalt udbredt.
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Det korrigerede horoskop
Jeg vil nu se på Moder Teresas horoskop
korrigeret af Eskild Rasmussen, for at
se på ”troen” og især 9. og 12. hus. Med
Skytte Asc og Jupiter i 9. hus og Skytten
som hersker over 12. hus, står Jupiter
og Skytten stærkt i horoskopet. Kan vi
forlange mere? Jupiter i Vægtens tegn i
9. hus gør også Venus til en central planet i forhold til hendes målsætning og
virke. Jupiter, bl.a. som signifikator for
religion, tro og retfærdighed, står som
den skal – som vi forventer. Men det er
altså ingen garanti for at være troende.
Venus står her i 8. hus. Her kommer
”andre menneskers penge” til at spille
hovedrollen for hendes formålsparagraf.
I kvadraten til Saturn var det hårdt slid,
men hendes mission blev som bekendt et
globalt projekt. Solen og Mars ligger i 8.
hus og peger hen imod interesse for de
særlige grupper i samfundet og ja, hun
rettede sin energi og virke mod de svage
og fattige.
JomfruMerkur er 9. hushersker og står
i 9. hus i kvadrat til Pluto i 7. hus.
En overbevisende placering for en missionær. Der skal talegaverne og overbevisningen være i orden. Der er ingen
slinger i troen - udadtil. Hun tiltrak
folk i massevis, og hun tiltrak andre til
at arbejde for sig i sin missionshær. Jeg
synes dog, at Barmhjertigheden/Kærligheden mangler at stå tydeligt frem i
radixhoroskopet. Kun Neptun i 7. hus
henviser til kærlighed for næsten. Der er
ingen planeter i 11. eller 12. hus, hvilket
kan være en af grundene til, at hun ikke
mærkede Guds tilstedeværelse inderst
inde i dette horoskop.
Med Uranus i 1. hus i opposition til Neptun i 7. hus kan ingen være i tvivl om, at
hun var et usædvanligt menneske, og at
hun henvendte sig til offentligheden på
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en utraditionel måde. Typisk for Uranus
i 1. hus fik hun sin egen orden. Månen
er i 5. hus og henviser til at børn, og
temaer der relaterer hertil, er fokus i
hendes liv. Godt nok fik hun ikke selv
børn, men hun fik alverdens børn under
sit logo. Autoritetsplaneten Saturn står
i 4. hus i Tyren. Her er udgangspunktet
for udholdenhed, stædighed, faste rammer, sikkerhed og tryghed. Selv fik hun
tidligt trygheden i sin klosterorden, og
med den gik hun ud og erobrede verden.
Konklusionen er, for mig at se, at det er
i Solhoroskopet at hendes spirituelle og
åndelige dilemma ses klart tydeligere
end radixhoroskopet, idet Saturn/Måne
konstellationen ligger i 9. hus. Og det er
her hele problematikken ligger for hende
selv.
q
PS. Tankevækkende, at jeg skriver denne artikel på en Jupiter/Neptun konjunktion!
PPS.
Bogen er oversat til dansk: ”Moder Teresa: Kom og vær mit lys.” Redigeret og
kommenteret af Brian Kolodiejchuk.
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