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Iranin ydinsopimus velvoittaa USA:ta puolustamaan Iranin ydinlaitoksia esim. Israelin
hyökkäykseltä
Tässä pastori Bill Perkins'in katsaus tuoreeseen Iranin ydinsopimukseen, joka uhkaa Israelia varsinkin lyhyellä
aikavälillä. Lopussa sopimustekstin kohta, jossa mainitaan uskomattomat velvoitteet USA:n kohdalla. Tärkeän
profetia-artikkelin suomensi: Samuel Korhonen
--------------------

Iranin ydinsopimus
The Iran Nuclear Treaty
Yhdysvallat on ”neuvotellut” Iranille uskomattoman
yllätyslahjan (wind-fall giveaway), joka voi hyvinkin
sinetöidä Amerikan tuomion... jopa koko maailman!

Iranilaiset juhlivat ydinsopimusta
Paljon on ollut lehdissä tätä iljettävää sopimusta koskevaa. Se on kyllä huonoakin huonompi. Iran sai
kaiken, USA ei mitään vastineeksi.

Iran sai miljardien jäädytettyjen öljydollarien pakotteet poistetuksi. He saivat pääsyn konventionaalisiin
aseisiin. He voivat edelleen rakentaa ydinaseitaan, koska meidän on saatava lupa HEILTÄ nähdä, että
he eivät huijaa. Ja heillä on edelleen amerikkalaiset vankimme!
On kuin toimeenpanovaltamme määrätietoisesti yrittäisi varustaa Iranin ydinaseilla Israelia ja
maailmaa vastaan.
Se ei kuitenkaan ole suurin ongelma sopimuksen kanssa, koska vasta valittu presidentti ja kongressi
voisivat kumota ja/tai muuttaa sen pitkällä aikavälillä.
Lyhyt aikaväli on iso ongelma! Jos kongressi hyväksyy sopimuksen, niin teksti sopimuksessa sanoo,
että jos Israel hyökkää Irania vastaan, USA tukee Irania ja jopa hyökkää Israelia vastaan!

Obama halveksii Israelin tukemista
Olemme tulleet täysin hulluiksi. Tuemme nyt liittolaisemme Israelin sijasta yhtä terroristivihollisistamme
Lähi-Idässä!!
Meillä on siis käsissämme aikamoinen pulma, jos tämä sopimus vahvistetaan. Israelin TÄYTYY poistaa
Iranin ydinlaitokset. Elleivät he tee sitä, Iran uhkaa Israelia ydinaseilla samana päivänä, kun saa urakan
valmiiksi. Israelilla ei ole valinnanvaraa, he eivät odota, että heitä vastaan hyökätään ydinaseilla.
Mutta kun Israel käy Iranin kimppuun, USA on VELVOITETTU tukemaan Irania! Uskomatonta!
Muista, että Hes. 38-39 sanoo, että tulevaisuudessa Venäjä ja Iran TULEVAT hyökkäämään Israelia
vastaan ydinaseilla. Onneksi Israel torjuu tuon hyökkäyksen. En vain voi uskoa, että USA voisi olla
mahdollistava kumppani!
Ja jos Hes. 38-39 on lähestymässä, niin meidän täytyy todella olla lähestymässä riemullista
lähtöämme!
Shalom!
Bill Perkins

Sopimustekstin em. USA:n velvoitteita koskeva osa

Suomennos:
Yhteistyö koulutuskurssien ja työpajojen muodossa vahvistamaan Iranin kykyä
ehkäistä, suojella ja vastata ydinturvallisuusuhkiin koskien ydinlaitoksia ja
ydinvoimajärjestelmiä sekä mahdollistamaan tehokkaat ja kestävät ydinturvallisuuden ja
fyysisten turvajärjestelyjen järjestelmät [korostus lisätty];
Yhteistyö koulutuksen ja työpajojen kautta vahvistamaan Iranin kykyä suojautua ja
vastata ydinturvallisuusuhkiin, kuten sabotaasiin, sekä mahdollistamaan tehokkaat
ja kestävät ydinturvallisuuden ja fyysisten turvajärjestelyjen järjestelmät.
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