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Matei 8:2-3
2. Şi un lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat, şi I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să
mă curăţeşti.”
3. Isus a întins mâna, S-a atins de el, şi a zis: „Da, vreau, fii curăţit!” Îndată a fost 
curăţită lepra lui.

Matei 9:20
20. Şi iată o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge, a venit pe 
dinapoi, şi s-a atins de poala hainei Lui.
21. Căci îşi zicea ea: „Numai să mă pot atinge de haina Lui, şi mă voi tămădui.”
22. Isus S-a întors, a văzut-o, şi i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică! Credinţa ta te-a tămăduit.”
Şi s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela.

Matei 9:27-30
27. Când a plecat de acolo, s-au luat după Isus doi orbi, cari strigau şi ziceau: „Ai 
milă de noi, Fiul lui David!”
28. După ce a intrat în casă, orbii au venit la El. Şi Isus le-a zis: „Credeţi că pot face 
lucrul acesta?” „Da, Doamne”, I-au răspuns ei.
29. Atunci S-a atins de ochii lor, şi a zis: „Facă-vi-se după credinţa voastră!”
30. Şi li s-au deschis ochii. Isus le-a poruncit cu tot dinadinsul şi le-a zis: „Vedeţi, să 
nu ştie nimeni.”

Matei 14:36
36. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei Lui. Şi toţi cîţi 
s-au atins, s-au vindecat.

Marcu 10:13-14
13. I-au adus nişte copilaşi, ca să Se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe ceice îi 
aduceau.
14. Când a văzut Isus acest lucru, S-a mâniat, şi le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la 
Mine, şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei.

Luca 6:19-20
19. Şi tot norodul căuta să se atingă de El, pentrucă din El ieşea o putere, care-i 
vindeca pe toţi.
20. Atunci Isus Şi-a ridicat ochii spre ucenicii Săi, şi a zis: „Ferice de voi, cari sunteţi 
săraci, pentrucă Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră!

Luca 22:51
51. Dar Isus a luat cuvântul, şi a zis: „Lăsaţi-i! Până aici!” Şi S-a atins de urechea 
omului aceluia, şi l-a vindecat.


