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Dolindo Ruotolo atya, akinek Pio atya egyszer ezt mondta: „Lelkedben van az egész mennyország.” 
Dolindo annyit jelent, mint „fájdalom” és tényleg az egész élete fájdalommal volt tele. Mint gyermek, ifjú szeminarista és 
pap, akkora mértékben kapta a megalázásokat, hogy valóban beteljesedtek rajta egy püspök prófétai szavai: „ön vértanú 
lesz, de nem vérével, hanem a szívében!” Ebben a hatalmas gyötrelemben Dolindo egyre jobban gyermekké vált, és egyre 
jobban átadta magát mennyei Atyjának. „Nyomorult vagyok, egy nyomorult semmi! Erőm az ima, vezérem Isten akarata, 

amelynek hagyom, hogy kézen fogva vezessen. Rögös utamon a biztonságom Anyám, Mária!” Bizakodó szavaiért Isten 
megjutalmazta bizalmával. Ez az alázatos pap lelkében hallotta az Úr szavait. A kilenced szavaiban Jézus maga szól 
hozzá.  

Életed megpróbáltatásainál úgy olvasd ezeket a sorokat, mintha neked, személyesen, csak neked adta volna 
minden sorát. Amikor úgy tűnik, hogy Jézus alszik a csónakban, ez azt jelenti, hogy életed viharában teljes bizalommal 
lépj elé. Mindent adj át Neki, és csak Tőle magától várd a segítséget. 
 
1. nap 
Bízd rám a gondjaidat 

Miért gyötrődsz olyan könnyen és miért nyugtalankodsz? Gondjaidat hagyd rám, és megnyugszol. Mondtam 
neked: minden cselekedet, amit igaz, őszinte és teljes bizalommal teszel, eléri azt, amit olyan nagyon kívánsz, és 
megoldja a te tövises gondjaidat. 
„Ó, Jézusom, teljesen átadom magamat Neked, gondoskodj Te mindenről!” 
 
2. nap 
Az alvó gyermek anyja karjában 
Átadni magad nekem nem annyit jelent, mint nyugtalankodni, kétségbeesni, azután pedig egy izgatott imában hozzám 
fordulni a kéréssel, hogy segítsek. Átadni magad Nekem azt jelenti, mint békésen becsukni lelked szemeit, hogy én 
magam vihesselek át a túlsó partra, ahogyan alvó gyermekét viszi át ölében az anyja. 
Ami árt neked és megzavar téged, az a túlzott okoskodásod és töprengéseid, valamint az ötleteid és a vágy, hogy minden 
áron magad oldd meg problémáidat. Mi mindent tehetnék, ha a lélek minden lelki és anyagi problémáival hozzám 
fordulna, és énrám tekintve tökéletes bizalommal mondaná: „Végy Te a kezeidbe mindent.” 
„Ó, Jézusom, teljesen átadom magamat Neked, gondoskodj Te mindenről!” 
 
3. nap 
Legyen meg a Te akaratod 
Lelked jóval gyakrabban csukhatná be szemeit, és pihenhetne a karjaimban! Amikor kínlódva igyekszel minél több 
kegyelmet elnyerni, csak keveset kapsz. Amikor viszont az imád csupán egy szelíd átadottság, sok kegyelmet nyersz. 
Amikor szenvedsz, azért imádkozol, hogy vegyem el a szenvedésedet, de pontosan a te elképzelésed szerint. Azt kívánod, 
hogy a te elképzeléseidhez igazodjak. Ilyenkor olyanok vagytok, mint azok a betegek, akik orvoshoz fordulnak és kérik a 
gyógyításukat, de maguk szabják meg a gyógyítás módját és menetét. Ne tegyetek így, hanem úgy, ahogyan a 
Miatyánkban tanítottalak: „Szenteltessék meg a Te neved!”, ami annyit jelent, mint: „légy felmagasztalva ebben a 

szükségemben és nehézségemben!”. „Jöjjön el a Te országod!”, ami annyit jelent, mint: „Minden, ami bennünk és a 

világban történik, a Te országodat építse!” „Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is!”, ami azt 
jelenti, mint: „vedd kezedbe ezt az én ügyemet, és úgy irányíts mindent, ahogy az a legjobb úgy az evilági, mint az örök 

élet számára!”. Ha valóban őszintén mondod, hogy: „Legyen meg a Te akaratod!” vagy: „Törődj Te mindennel!”, 
akkor egész mindenhatóságommal közbelépek, és megoldom a legösszetettebb helyzetedet is! 
„Ó, Jézusom, teljesen átadom magamat Neked, gondoskodj Te mindenről!” 
 
4. nap 
Ó, Jézusom, teljesen átadom magamat Neked, gondoskodj Te mindenről! 
Amikor azt látod, hogy a helyzet ahelyett, hogy javulna, még rosszabbá válik, ne nyugtalankodjál! Ismét zárd le a szíved 
szemeit és mondd nekem nagy bizalommal: „Úgy legyen, ahogy Te akarod, Uram! Végy Te mindent a kezedbe!” 
Ígérem neked, hogy mint egy orvos egész isteni erőmmel közbelépek és gondoskodom. 
Ha ezután is rosszabbodik a helyzeted, ne nyugtalankodj, csak zárd le lelked szemeit és újra mondd: „Végy mindent a 
kezeidbe!” Biztosítalak: mindenről gondoskodom! 
„Ó, Jézusom, teljesen átadom magamat Neked, gondoskodj te mindenről!” 
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5. nap 
Zárd be Éned szemeit 
A rémüldözés, békétlenség és valamilyen dolog következményeiről való töprengés valódi ellensége a tökéletes 
átadottságnak! Olyan ez, mint a gyermek rakoncátlansága, aki azt akarja, hogy az anyja segítsen neki bizonyos 
dolgokban, de a valóságban azt ő maga akarja megcsinálni. Így aztán hangulataival csak elrontja az anya segítségét.  

Zárd be Éned szemeit, és engedj engem cselekedni! Zárd be békésen a szemeidet, és benső tekintetedet irányítsd 
egészen Énreám! Űzd el a jövővel kapcsolatos gondolataidat, ahogyan azt a kísértésekkel szemben teszed! Egyszerűen 
csak pihenj énbennem, higgy a jóságomban és az én szeretetemben! Ígérem neked, hogy ha ebben az állapotodban azt 
mondod nekem: „Vegyél mindent a kezeidbe!”, akkor én törődni fogok mindennel, megvigasztallak, megszabadítlak és 
szeretni foglak téged. 
„Ó, Jézusom, teljesen átadom magamat Neked, gondoskodj te mindenről!” 
 
6. nap 
Szeretetem közbelépése 
Ha pedig nem olyan úton vezetlek majd, mint amilyet te akarsz, a karomban viszlek majd téged. Nincs hatékonyabb 
orvosság, mint a szeretetem beavatkozása. Egyet viszont jól jegyezz meg: csak úgy tudok mindent átvenni tőled, ha benső 
tekintetedet énrám veted. Ez azt jelenti, hogy azt valóban akarod és tökéletesen megbízol bennem. 
„Ó, Jézusom, teljesen átadom magamat Neked, gondoskodj te mindenről!” 
 
7. nap 
A tökéletes átadottság 
Sok álmatlan éjszakád lesz, ha mindent ki akarsz nyomozni, fel akarsz mérni, ha mindenre gondolni akarsz. Így csupán 
önmagadra, az emberi erőre támaszkodsz – és ami még ennél is rosszabb –, az emberek segítségére bízod magad. Ez 
akadályozza a terveimet veled. Ó, mennyire vágyom a teljes odaadottságodra! 

Azért kívánom ezt, hogy megajándékozhassalak. Mennyire elszomorít engem, amikor nyugtalannak, 
elkeseredettnek látlak! A sátán éppen ezt akarja, ezen fáradozik: minden áron nyugtalanná akar tenni, hogy így 
kiragadhasson szeretetem működése alól. Azt akarja, hogy egészen átadd magad az emberi cselekvésnek és 
gondolkodásnak. Ezért bízzál bennem! Pihenj meg bennem! Minden téren add át magad nekem! Olyan mértékben tudok 
csodát tenni, amilyen mértékben átadod magad nekem, és amilyen mértékben megveted önmagadat. Amikor tökéletesen 
„szegény” vagy, a kegyelmek kincstárát ajándékozom neked! Ha viszont saját segédforrásaid vannak, akár a 
legcsekélyebb dologban is, akkor csupán emberi síkon mozogsz és a dolgoknak természetes lefolyást engedsz. Itt azután a 
sátán nagyon gyakran be tud zavarni. 
„Ó, Jézusom, teljesen átadom magamat Neked, gondoskodj te mindenről!” 
 
8. nap 
Én, a te Istened, gondoskodom 
Aki mindent mérlegel és megítél, még sohasem élte meg a csodákat, és nem is tett csodát még a szentek között sem. Csak 
az működik Istennel együtt, aki egészen átadta magát neki. Amikor még jobban összegabalyodnak a dolgok, zárd be lelki 
szemeidet és mondd: „Jézusom, végy mindent a kezeidbe!” Fordulj el egészen önmagadtól, mivel nyugtalan eszed csak 
megnehezíti a dolgokat, míg a végén végképp nem bízol majd bennem. Így tegyetek mindnyájan, és nagy, véget nem érő 
csodák tanúi lesztek. Olyan csodáké, amelyek a világ számára nem lesznek szenzációsak, de számotokra nagyok lesznek. 
Ezek majd erősítik a bizalmatokat és szereteteteket irántam. Én, a ti Istenetek, majd gondoskodom erről, ebben biztosak 
lehettek! 
„Ó, Jézusom, teljesen átadom magamat Neked, gondoskodj Te mindenről!” 
 
9. nap 
Én mindenről gondoskodok, ne félj! 
Imádkozz mindig ezzel a hozzáállással és ebben az átadottságban, és nagy lelki békére találsz. Szeretetem valódi 
gyümölcseit fogod szüretelni akkor is, ha a szeretet és áldozat kegyelmét adom neked, ami szenvedéssel jár. Ez 
lehetetlennek tűnik? Zárd be ismét a szemeidet és mondd lelked mélyéből: „Jézusom végy mindent a kezeidbe!” Ne félj, 
én valóban gondoskodok mindenről! Ezután azzal fogod dicsőíteni a nevemet, hogy egészen megalázkodsz! Az összes 
imádnak kisebb az értéke, mint a bizalomteljes átadottságnak egyetlen gesztusa. Jól jegyezd meg: nincsen hatékonyabb 
kilenced, mint ez: 
„Ó, Jézusom, teljesen átadom magamat Neked, gondoskodj Te mindenről!” 
Az ÁTADOTTSÁG hősi tett, ugyanakkor a gyerekek is képesek rá. Az, ami gyerekek számára teljesen egyszerű, a mi 
számunkra gyakran hősiességet kíván – amikor le kell mondanunk elképzeléseinkről és a kívánságainkról ebben az 
életben. Egyesüljünk hát Szűz Mária átadottságával! Imádkozzuk vele együtt: „Legyen nekem a Te igéd szerint!”. 
Mondjunk le mindenről, egészen adjuk át magunkat! 
 


