
Novena Penyerahan Diri 

Darimana Novena Penyerahan Diri Berasal? 

Hamba Allah Pastor Dolindo Ruotolo adalah seorang imam 
keuskupan dan tersier Franciscan yang hidup pada abad kedua 
puluh. 

Yesus Kristus mengungkapkan kepadanya Novena penyerahan 
ini dan kemudian telah menyebar ke seluruh dunia. 

Pastor Don Dolindo Ruotolo adalah seorang imam Italia, lahir 
pada tahun 1882, yang menerima stigmata (luka-luka Kristus) 
dan dipuji oleh tidak lain adalah Padre Pio (St. Pio dari 
Pietrelcina), yang mengatakan kepadanya: 

„Seluruh surga ada dalam jiwamu,“ dan, ketika didekati oleh 
peziarah dari Napoli (dari mana Pastor Ruotolo berasal), 
„Mengapa kamu datang ke sini, jika kamu memiliki Don Dolindo 
di Napoli? Pergilah padanya, dia seorang santo!“ 

Pastor Ruotolo menyebut dirinya „orang tua kecil Madonna“ dan 
dikhususkan untuk Our Lady dan Rosario. 

Novena penyerahan memohon agar Allah menolong kita 
membalikkan masalah dan masalah kita kepada-Nya, agar kita 
tidak khawatir atas mereka atau berusaha untuk 
menyelesaikannya melalui cara-cara manusia semata. 

Pastor Ruotolo meninggal pada 19 November 1970, pada usia 88 
tahun. Urusan kanonisasinya telah dimulai, dan dia telah diakui 
sebagai Hamba Allah, tingkat pertama dalam prosesnya. 

 

 

 

 



Doa Hari 1 

Mengapa kamu membingungkan diri sendiri dengan khawatir? 
Serahkan urusanmu pada-Ku dan semuanya akan damai. Aku 
mengatakan kepadamu dengan benar bahwa setiap tindakan 
yang benar, buta, sepenuhnya menyerah kepada-Ku 
menghasilkan efek yang kamu inginkan dan menyelesaikan 
semua situasi sulit. 

Ya Yesus, aku menyerahkan diri pada-Mu, mengurus 
semuanya! (10 kali) 

Doa Penutup 

Ibu, aku milikmu sekarang dan selamanya. Melaluimu dan 
denganmu, aku selalu ingin menjadi milik Yesus sepenuhnya. 

 

Doa Hari 2 

Menyerah kepada-Ku tidak bermaksud untuk resah, marah, atau 
kehilangan harapan, juga tidak berarti menawarkan kepada-Ku 
doa yang khawatir meminta-Ku untuk mengikutimu dan 
mengubah kekhawatiranmu menjadi doa. Hal ini bertentangan 
dengan penyerahan ini, sangat menentangnya, khawatir, gugup 
dan ingin memikirkan konsekuensi dari apa pun. 

Ini seperti kebingungan yang dirasakan anak-anak ketika 
mereka meminta ibu mereka untuk melihat kebutuhan mereka, 
dan kemudian mencoba untuk mengurus kebutuhan tersebut 
untuk diri mereka sendiri sehingga upaya seperti anak-anak 
mereka menghalangi ibu mereka. Menyerah berarti dengan 
tenang menutup mata jiwa, untuk berpaling dari pikiran 
kesengsaraan dan menempatkan diri dalam perawatan-Ku, 
sehingga hanya Aku yang bertindak, mengatakan "Kamu 
mengurusnya". 

Ya Yesus, aku menyerahkan diri pada-Mu, mengurus 
semuanya! (10 kali) 



Doa penutup 

Ibu, aku milikmu sekarang dan selamanya. Melaluimu dan 
denganmu, aku selalu ingin menjadi milik Yesus sepenuhnya. 

 

Doa Hari 3 

Berapa banyak hal yang Aku lakukan ketika jiwa, dalam begitu 
banyak kebutuhan spiritual dan material, berpaling kepada-Ku, 
menatap dan berkata kepada-Ku; „Kau urus itu“, lalu tutup 
matanya dan istirahat. Dalam kesakitanmu berdoa agar Aku 
bertindak, tetapi Aku bertindak sesuai keinginanmu. Kamu tidak 
berpaling kepada-Ku, sebaliknya, kamu ingin Aku menyesuaikan 
ide-idemu. Kamu bukanlah orang sakit yang meminta dokter 
untuk menyembuhkanmu, melainkan orang sakit yang memberi 
tahu dokter bagaimana caranya. Jadi jangan bertindak seperti 
ini, tetapi berdoalah seperti yang Aku ajarkan kepadamu di 
dalam Bapa kita: „Dikuduskanlah Nama-Mu“, yaitu dimuliakan 
dalam kebutuhanku. 

„Kerajaanmu datang“, yaitu, biarlah semua yang ada di dalam 
kami dan di dunia ini selaras dengan kerajaan-Mu. "Jadilah 
kehenda-Mu di Bumi seperti di Surga“, yaitu, dalam kebutuhan 
kami, putuskan sesuai keinginan-Mu untuk kehidupan duniawi 
dan kekal kami. Jika kamu benar-benar mengatakan kepada-Ku: 
„Engkau akan selesai“, yang sama dengan mengatakan: „Kamu 
jaga itu“, Aku akan campur tangan dengan semua 
kemahakuasaan-Ku, dan Aku akan menyelesaikan situasi yang 
paling sulit. 

Ya Yesus, aku menyerahkan diri padamu, mengurus 
semuanya! (10 kali) 

Doa penutup 

Ibu, aku milikmu sekarang dan selamanya. Melaluimu dan 
denganmu, aku selalu ingin menjadi milik Yesus sepenuhnya. 



 

Doa Hari 4 

Kamu melihat kejahatan tumbuh bukannya melemah? Jangan 
khawatir. Tutup matamu dan katakan pada-Ku dengan iman: 
"Engkau akan selesai, Engkau urus itu". Aku mengatakan kepada 
kamu bahwa Aku akan mengurusnya, dan bahwa Aku akan 
campur tangan seperti halnya dokter dan Aku akan mencapai 
keajaiban ketika mereka membutuhkan. Apakah kamu melihat 
bahwa orang yang sakit semakin buruk? Jangan marah, tetapi 
tutup matamu dan katakan "Engkau mengurusnya". Aku 
mengatakan kepadamu bahwa Aku akan mengurusnya, dan 
bahwa tidak ada obat yang lebih kuat daripada intervensi cinta-
Ku. Dengan cinta-Ku, Aku menjanjikan ini padamu. 

Ya Yesus, aku menyerahkan diri pada-Mu, mengurus 
semuanya! (10 kali) 

Doa penutup 

Ibu, aku milikmu sekarang dan selamanya. Melaluimu dan 
denganmu, aku selalu ingin menjadi milik Yesus sepenuhnya 

 

Doa Hari 5 

Dan ketika Aku harus menuntunmu ke jalan yang berbeda dari 
yang kau lihat, Aku akan mempersiapkanmu; Aku akan 
menggendongmu dalam pelukan-Ku; Aku akan membiarkanmu 
menemukan dirimu, seperti anak-anak yang tertidur dalam 
pelukan ibu mereka, di tepi sungai lainnya. Apa yang 
mengganggumu dan sangat menyakitimu adalah alasanmu, 
pikiran dan kekhawatiranmu, dan keinginanmu dengan segala 
cara untuk menangani apa yang menimpamu. 

Ya Yesus, aku menyerahkan diri pada-Mu, mengurus 
semuanya! (10 kali) 

Doa penutup 



Ibu, aku milikmu sekarang dan selamanya. Melaluimu dan 
denganmu, aku selalu ingin menjadi milik Yesus sepenuhnya. 

Doa Hari 6 

Kamu tidak tidur; kamu ingin menilai semuanya, mengarahkan 
semuanya dan melihat segalanya dan kamu menyerah pada 
kekuatan manusia, atau lebih buruk - kepada orang itu sendiri, 
percaya pada intervensi mereka, - inilah yang menghambat kata-
kata-Ku dan pandangan-Ku. Oh, betapa Aku berharap darimu 
menyerahkan ini, untuk membantumu; Dan bagaimana Aku 
menderita ketika Aku melihatmu begitu gelisah! Setan mencoba 
melakukan persis ini: untuk gelisahmu dan untuk menghapusmu 
dari perlindungan-Ku dan untuk melemparkanmu ke rahang 
inisiatif manusia. Jadi, percayalah hanya pada-Ku, 
beristirahatlah dalam diri-Ku, menyerah pada-Ku dalam segala 
hal. 

Ya Yesus, aku menyerahkan diri pada-Mu, mengurus 
semuanya! (10 kali) 

Doa penutup 

Ibu, aku milikmu sekarang dan selamanya. Melaluimu dan 
denganmu, aku selalu ingin menjadi milik Yesus sepenuhnya. 

 

Doa Hari 7 

Aku melakukan mukjizat sebanding dengan penyerahan dirimu 
padaku dan untuk tidak memikirkan dirimu sendiri. Aku 
menabur harta karun rahmat ketika kamu berada dalam 
kemiskinan terdalam. Tidak ada orang beralasan, tidak ada 
seorang pun berpikir, yang pernah melakukan mukjizat, bahkan 
tidak di antara orang-orang kudus. Dan barang siapa yang 
menyerahkan dirinya kepada Allah yakni berserah diri kepada-
Nya dan siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah yakni 
melakukan apa-apa yang dikehendaki-Nya. Jadi jangan berpikir 
tentang hal itu lagi, karena pikiranmu akut dan bagimu sangat 
sulit untuk melihat kejahatan dan percaya pada-Ku dan untuk 



tidak memikirkan diri sendiri. Lakukan ini untuk semua 
kebutuhanmu, lakukan ini semua darimu dan kamu akan 
melihat keajaiban diam terus-menerus. Aku akan mengurus hal-
hal, Aku berjanji padamu. 

Ya Yesus, aku menyerahkan diri padamu, mengurus 
semuanya! (10 kali) 

Doa penutup 

Ibu, aku milikmu sekarang dan selamanya. Melaluimu dan 
denganmu, aku selalu ingin menjadi milik Yesus sepenuhnya. 

 

Doa Hari 8 

Tutup matamu dan biarkan dirimu terbawa arus mengalir kasih 
karunia-Ku; tutup matamu dan jangan memikirkan masa kini, 
berpalingkan pikiranmu dari masa depan seperti yang kamu 
lakukan dari godaan. Beristirahatlah dalam diri-Ku, percaya 
pada kebaikan-Ku, dan Aku berjanji padamu dengan cinta-Ku 
bahwa jika kau mengatakan "Kau mengurusnya" Aku akan 
mengurus semuanya; Aku akan menghiburmu, 
membebaskanmu dan membimbingmu. 

Ya Yesus, aku menyerahkan diri padamu, mengurus 
semuanya! (10 kali) 

Doa penutup 

Ibu, aku milikmu sekarang dan selamanya. Melaluimu dan 
denganmu, aku selalu ingin menjadi milik Yesus sepenuhnya. 

 

Doa Hari 9 

Berdoalah selalu dalam kesiapan untuk menyerah, dan kamu 
akan menerima dari itu kedamaian besar dan imbalan besar, 
bahkan ketika Aku menganugerahkan kepadamu kasih karunia 
pengorbanan, pertobatan dan cinta. Lalu apa masalah 



penderitaan? Sepertinya mustahil bagimu? Tutup matamu dan 
katakan dengan lembut pada jiwamu, "Yesus, Kau urus itu". 
Jangan takut, Aku akan mengurus hal-hal itu dan kamu akan 
diberkati oleh nama-Ku dengan merendahkan diri sendiri. 
Seribu doa tidak bisa sama dengan satu tindakan penyerahan 
diri, ingatlah ini dengan baik. Tidak ada novena yang lebih efektif 
dari ini. 

Ya Yesus, aku menyerahkan diri padamu, mengurus 
semuanya! (10 kali) 

Doa penutup 

Ibu, aku milikmu sekarang dan selamanya. Melaluimu dan 
denganmu, aku selalu ingin menjadi milik Yesus sepenuhnya. 
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