Allerkleinste kinderhandje - Dit moet je echt eens bekijken,
maar lees eerst het korte verslag ...
M.V., 6-2-2009. Update 7-3-2009

Uit een mail die ik ontving:
Lees dit a.u.b. eerst vóór de foto te bekijken, het is zéker de moeite waard. Nog nooit gezien!
Als een krant deze foto niet gepubliceerd zou hebben, was hij je nooit onder ogen gekomen.
Dit is de foto van een ongeboren baby in de 21ste week. Samuel Alexander Armas, die geopereerd
werd door de chirurg Joseph Bruner.
Bij de baby was een open ruggetje geconstateerd, maar zou een operatie buiten de baarmoeder nooit
overleven.
Zijn moeder, Julie Armas is een kraamverpleegkundige had gehoord van de opzien bare prestaties
van dr. Bruner. In het UMC in Nashville voert hij operaties uit op baby’s in de baarmoeder. Gedurende deze operatie haalt hij de baarmoeder met een keizersnee uit de buik en maakt een kleine snede om de baby te kunnen opereren.
Toen hij de operatie beëindigde, kwam het kleine, maar volmaakte handje van de kleine uit de incisie en greep de vinger van de chirurg stevig vast.
Dit was het meest emotionele moment in het leven van dr. Bruner, hij was voor even niet in staat
om zich te verroeren.
De fotograaf heeft deze gebeurtenis perfect op de gevoelige plaat kunnen vastleggen en de krant
noemde het ‘de hand van Hoop’ als het ware een bedankje voor het redden van zijn jonge leventje.
Zijn moeder kan de foto niet met droge ogen aanschouwen en zegt: een zwangerschap is geen kwestie van gehandicapt of ziek, maar het gaat om een mens.
Samuel kwam perfect gezond ter wereld, de operatie slaagde voor 100%.
Bekijk nu de foto, is het niet ongelooflijk!
En... stuur hem verder, dit moet wereldkundig gemaakt worden!
Zijn Gods wegen niet ondoorgrondelijk... ?
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Samuel Alexander Armas is vandaag kerngezond
Links:
http://www.aproundtable.org/tps30info/armas.html
http://joseromia.tripod.com/samuel.html
http://www.oneangryman.com/ken/tag/samuel-alexander-armas/
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Hierna een gruwelijke foto, van een geaborteerde baby: zo gaan goddeloze mensen om met
het leven dat uit God is:

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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