Neexistuje účinnější novéna než tato:
„Ježíši, odevzdávám se ti, mysli na to Ty!“
„Odevzdej se mému Srdci... a uvidíš!“
Chci, abys věřil v moji všemohoucnost, a ne
ve svůj čin: aby ses snažil uvést do činnosti
mě, a ne druhé lidi.
Ty hledej mou důvěrnost, vyslyš mou touhu
mít tě, obohatit tě, milovat tě, jak chci. Dovol si odejít, dovol mi odpočinout si v tobě,
dovol mi dávat na tobě neustále volný průchod mé všemohoucnosti. Zůstaneš-li v mé
blízkosti a nebudeš se ustaraně snažit jednat na vlastní pěst, běžet, abys unikl, abys
mohl říci, žes to vykonal, ukážeš mi, že věříš
v mou všemohoucnost a já budu intenzivně pracovat s tebou, když budeš mluvit,
chodit, pracovat, modlit se nebo spát.
Protože „svým miláčkům dám, co potřebují,
i ve spánku“ (Ž 127). Zůstaneš-li se mnou,
aniž bys chtěl utíkat nebo se starat o něco
pro sebe, ale odevzdáš to s naprostou důvěrou mně, já ti dám všechno, co potřebuješ,
podle mého věčného plánu.

Překlad z italštiny: bosé karmelitky

Dám ti cítění, které od tebe chci, dám
ti velký soucit s bližním a dám ti mluvit
a konat to, co já budu chtít. Tehdy tvé
konání bude vycházet z mé Lásky. Já sám,
ne ty s celou tvou aktivitou, budu si moci
učinit nové syny a dcery, kteří se narodí ze
mě. Vytvořím jich o tolik víc, o kolik ty budeš víc chtít být opravdovým synem jako
můj Jednorozený. Vždyť to znáš, že „budešli činit mou vůli, budeš mi bratrem, sestrou
i matkou“, abys mě rodil v druhých lidech.
Protože já zplodím nové syny a dcery skrze
opravdové syny. To, co ty vykonáš pro zdar,
je všechno jen pára ve srovnání s tím, co já
konám skrytě v srdcích pro ty, kteří milují.
„Zůstaňte v mé Lásce... zůstanete-li ve mně
a zůstanou-li ve vás moje slova, žádejte oč
chcete a bude vám dáno“ (Jan 15).«
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od Satana. Žádný rozumář ani mudrlant nikdy nedělal zázraky, ani mezi svatými.
Kdo se odevzdá Bohu, jedná božsky. Když
vidíš, že se věci komplikují, řekni se zavřenýma očima duše: „Ježíši, mysli na to Ty“.
A rozptyl se, protože tvá mysl je rozjitřená...
pro tebe je těžké vidět zlo.
Důvěřuj mi často a odveď pozornost od
sebe sama. Dělej to ve všech svých potřebách. Dělejte to tak všichni a uvidíte
velké nepřetržité a tiché zázraky. To vám
slibuji pro svou Lásku. Já na to budu myslet, buďte si jisti.
Vždycky se modlete s touto dispozicí odevzdanosti a budete z toho mít velký pokoj
a mnoho ovoce i tehdy, když vám dám milost obětovat se na odčinění a z lásky, která
ukládá utrpení. Zdá se ti to nemožné? Zavři
oči a řekni celou duší: „Ježíši, mysli na to
Ty“. Neboj se, já na to myslím. A ty požehnáš své jméno tím, že se pokoříš. Tvé modlitby se nevyrovnají jednomu úkonu důvěřující
odevzdanosti; pamatujte si to dobře.
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ve svém náručí, protože není mocnější medicíny než můj zásah lásky.
Myslím na to, jen když zavřete oči.
Vy jste beze spánku, chcete všechno hodnotit, všechno přezkoumávat, na všechno
myslet, a tak se odevzdáváte lidským silám,
nebo ještě hůř: lidem, když důvěřujete jejich zásahu. To je to, co brání mým slovům
a mému hledisku. Ó, jak toužím po tomto
vašem odevzdání, abych vám prospěl, a jak
mě rmoutí vidět vás znepokojené!
Satan zamýšlí právě tohle: znepokojit vás,
aby vás odvedl od mého konání a předhodil vás jako oběť lidským iniciativám. Proto
důvěřujte jen mně samému, odpočívejte ve
mně, odevzdejte se mi ve všem. Já dělám zázraky úměrně tomu, jak úplně se odevzdáte
mně a nakolik nedůvěřujete sobě: já rozhazuji poklady milostí, když jste v úplné
chudobě!
Máte-li své zdroje, byť malé, anebo je vyhledáváte, jste na poli přirozenosti, takže sledujete přirozený běh věcí, který je často mařen

„Staň se tvá vůle, mysli na to Ty“ Říkám ti,
že já na to myslím a že zasáhnu jako lékař
a bude-li třeba učiním také zázrak. Ty vidíš,
že nemocný se zhoršuje? Nerozrušuj se, ale
zavři oči a řekni: „mysli na to Ty“. Říkám ti,
že já na to myslím.
Je to proti odevzdanosti obávat se, znepokojovat se a chtít myslet na následky toho, co
se děje. Je to jako zmatenost dětí, když tvrdí, že máma myslí na jejich potřeby, a chtějí
na ně myslet sami, zatímco brání její práci
svými představami a dětskými rozmary.
Zavřete oči a nechte se unášet proudem
mé milosti, zavřete oči a nechte mě pracovat, zavřete oči a nemyslete na přítomnou
chvíli, zažeňte myšlenky na budoucnost
jako pokušení. Odpočívejte ve mně a věřte v mou dobrotu, a zapřísahám vás při své
lásce, že když mi s touto dispozicí řeknete: „mysli na to Ty“, já na to budu úplně
myslet, utěším vás, osvobodím a povedu.
A budu-li vás muset uvést na jinou cestu, než
kterou vidíte vy, já vás vyučím, ponesu vás

cenu postarat se sami o to, co vás souží.
Kolik věcí já vykonám, když se duše ve svých
duchovních i materiálních potřebách obrátí
na mne, pohlédne na mne a řekne „mysli na
to Ty“, zavře oči a odpočívá!
Máte málo milostí, když se je urputně pokoušíte vyrobit; máte jich velmi mnoho, když
se mi v modlitbě plně svěříte. Vy v bolesti
prosíte, abych to odejmul, ale abych to odejmul tak, jak vy si přejete... Obracíte se na
mne, ale chcete, abych se já přizpůsobil vašim představám; nejste nemocní, kteří žádají
doktora o lék, ale, kteří mu jej doporučují.
Nedělejte to tak, ale modlete se, jak jsem
vás to naučil v modlitbě Otčenáš: „posvěť
se jméno Tvé“, tedy buď oslaveno v této
mé potřebě – „přijď Tvé království“, tedy
ať vše napomáhá Tvému království v nás
a ve světě: „buď vůle Tvá“, aneb mysli na to
Ty. Já zasahuji s celou svou všemohoucností
a vyřeším i ty nejuzavřenější situace. Hleď, ty
vidíš, jak neštěstí dotírá místo aby ustoupilo?
Nevzrušuj se, zavři oči a řekni mi s důvěrou:

»Proč se zneklidňujete a jste zmatení? Přenechejte mi péči o vaše záležitosti a vše se
uklidní. Říkám vám popravdě, že každý úkon
opravdového, slepého a úplného odevzdání
mně dává výsledek, po kterém toužíte, a řeší
spletité situace. Odevzdat se mi neznamená
namáhat se, rozrušovat se, zoufat si, a pak
se obracet na mě znepokojenou modlitbou,
abych já následoval vás, a tak měnit neklid
na modlitbu. Odevzdat se znamená zavřít
pokojně oči duše, odvrátit myšlenku na to
trápení a spolehnout se na mě, abych já sám
vám dal spočinout, jako dětem, které usnuly
v mámině náručí, na druhém břehu.
To, co vás mate a co vám působí velkou
bolest, je vaše uvažování, vaše myšlení,
vaše utkvělá představa a chtění za každou
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Don Dolindo Ruotolo (1882–1970), neapolský kněz,
který žil a zemřel v pověsti svatosti, napsal toto poučení
o odevzdání Bohu, jež mu vnuknul sám Ježíš.
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