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Perlindungan luar biasa 
pada saat terjadi epidemi
Saat Medali Wasiat pertama sedang diproduk-

si pada tahun 1832, Paris dilanda epidemi kolera 
mengerikan yang merenggut lebih dari 20.000 
jiwa. Pada bulan Juni, “Putri-putri Kasih” mulai 
mendistribusikan 2.000 medali pertama, teru-
tama kepada para pasien terinfeksi yang me-
menuhi rumah sakit. Penyembuhan meningkat, 
juga perlindungan istimewa terhadap penyakit 
dan penyembuhan bagi yang mengalami tekanan 
emosional. Sunnguh luar biasa. Penduduk Paris 
mulai menyebut medali itu “ajaib”.

Berlindunglah kepada Maria 
pada saat epidemi! Kenakan-
lah medali terberkati ini den-
gan penuh keyakinan, dan 
bagikan sebagai perlindungan 
terhadap epidemi, jika mung-
kin bahkan kepada orang-
orang yang sudah terjangkit!



Doa dalam kebutuhan khusus
Perawan Maria Suci yang Tak Bernoda, puteri ter-

kasih Bapa, Bunda sang Putera dan Mempelai Roh Ku-
dus! Melalui pewahyuan Medali Wasiat, Engkau telah 
menunjukkan dirimu sebagai Pengantara segala rah-
mat. Hati kami berterima kasih kepada Tuhan sehing-
ga Dia telah memberikan Engkau kepada kami sebagai 
Ibu, pengantara dan penolong dalam semua kebutuhan 
kami. Dengan penuh kepercayaan, aku berlindung pad-
amu dalam segala kebutuhan bagi tubuh dan jiwaku, 
khususnya dalam permohonan ini ...

Engkau memberi aku Medali Wasiat di mana Engkau 
mengulurkan tangan keibuanmu kepadaku. Tangan 
keibuanmu memberiku semua rahmat di setiap waktu 
dan sepanjang masa yang aku butuhkan, untuk sampai 
kepadamu dan Putera Ilahimu di kerajaan Surga. Den-
gan penuh kepercayaan aku mengangkat tanganku ke-
padamu untuk menerima semua rahmat ini. Juga, aku 
berterima kasih atas segala rahmat yang Engkau telah 
berikan kepadaku. Bantulah aku menjaga semua rah-
mat dengan setia dan selalu bersemangat untuk bekerja 
sama dengannya. Amin.

O Maria, yang dikandung tanpa noda, 
doakanlah kami yang memohon bantuanmu.



Kami berpaling ke perlindunganmu,
O Bunda Suci Allah!

Jangan remehkan permohonan kami dalam kebutu-
han kami,

tapi bebaskanlah kami selalu dari segala bahaya,
O Perawan Mulia dan Terberkati.

Bunda Maria, Pengantara kami, Penasehat kami.
Damaikan kami dengan Puteramu,

pujilah kami kepada Puteramu,
persembahkan kami di hadapan Puteramu. Amin.

(Abad ke-3)
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Ambillah medali terberkati ini,
Dan percayalah kepada  
Perawan Tak Bernoda!

Anda dapat memesan Medali Wasiat:
www.militia-immaculatae.info/en/ 

Produktkategorie/miraculous-medals/

http://www.militia-immaculatae.info/en/Produktkategorie/miraculous-medals/
http://www.militia-immaculatae.info/en/Produktkategorie/miraculous-medals/

