
Tower of Babel (Bábeli torony) 

Video 1.  

http://www.mediaaccess.hu/index.php?module=staticpage&id=205〈=1 

Stock market tumbled – a tözsde zuhant – it fell 178 points 

Tumble = fall – gyorsan esik 

This morning I read a report out of China... Walmart, GAP, and J.C. Penny’s are 

now worried about terrifying rises on cotton prices that could.. - Ma reggel 

olvastam egy hírt, hogy a Kínai ... Walmart, GAP, és a JC Penny aggódik a pamut  

ijesztő  áramemelkedése miatt , ami ahhoz vezethet, hogy.. 

Skyrocket prices by as much as 30% by Spring – tavasszal hirtelen 30 százalékkal 

nőhetnek/felszökhetnek az árak 

Terrifying rise on cotton prices – félelmetesen emelkednek a pamut árak 

Inflation 

Food prices are rising around the globe.  - Élelmiszerárak emelkednek az egész 

világon 

Hit here at home – érzékenyen érint  

Get prepared – people will be looking for answers, looking for anyone to do 

something, anything –Készülj fel–  Az emberek választ fognak keresni, bárkit 

megkeresnek, hogy tegyen valamit  

Then there’ll be the hunter – he who created the problem in the first place – Azután 

lesz a vadász 

A zsákmány és a ragadozó – prey and predator 

People who’ll be looking for power they will have answers to the problems that they 

themselves created - Emberek, akik a hatalomra vágynak -  nekik még lesz a 

válaszuk azokra a problémákra, amelyeket, valójában ők maguk okoztak. 

The oldest answers in the book - A legrégebbi válaszok a Bibliában 

The trouble I believe is coming and I’ve been telling you about it for awhile – A 

probléma azt hiszem jönni fog és erről már egy ideje beszélek nektek 

I’m tired of ringing the bell, I’m not going to ring the bell – Belefáradtam , hogy 

riasztót fújjak, nem fogok riasztót fújni.  

Focus on answers – A válaszokra fókuszálni  

The answer isn’t going to come from Washington, it’s gonna come from you - A 

válasz nem  Washingtonból, fog jönni , tőled fog jönni a válasz 

Put your tray tables in the upright and locked position –A tálcát helyezd vissza a 

helyére  

Prepare – elkészít 

And I’m gonna show you what to do in the coming months – És én megmutatom, 

hogy mit tegyél a következő hónapokban 

People in this audience are going to lead the way to a brighter tomorrow – a 

közönség a soraiban lévő emberek fognak egy fényesebb jövő felé vezetni 

Living close to the edge – a peremen élők   

Power - erő 

http://www.mediaaccess.hu/index.php?module=staticpage&id=205&lang=1


Talk to you about – EU Unio Parliamentjének épületéről 

Stewardess – légikisassony, légi utaskiserő 

EU parliamentary building, striking, dramatic – unfinished - EU-parlamenti épület, 

feltűnő, drámai - befejezetlen 

One language - Symbol of one Europe  - Egynyelvűségről – Európa szimbólumáról 

Controversial – ellentmondásos 

This is what George Soros calls it.. - Ez az, ahogy Soros György nevezi 

Oké, egy egynyelvű Európa egy szocialista rendszert feltételez 

The EU was built by process of piecemeal social engineering  advocated by Karl 

Popper–Az EU-t  apránként építették fel  Karl Popper által képviselt  (egy szociális 

rendszert felépítő )társadalmat építő  folyamat  révén. (társadalmi mérnökség) 

The EU is the most successful feat of social engineering in recent history – hőstett, 

tett - Az EU a legsikeresebben teljesített feladat (kihívás) a társadalom (szociális 

rendszerének)  felépítésben a jelenkorban.  

Advocated by Karl Popper – I believe Soros’ hero - által képviselt / támogatott Karl 

Popperból 

It’s where we’re headed – Errefelé irányítanak minket. Errefelé tartunk. 

Spain sporting highest level of unemployment (lead the way on green jobs) – 

20.5% debt 53% gdp – Spanyolország mulatja a legmagasabb munkanélküliséget 

(alternatív energia forrás) 

Portugal – 11% unemployment – debt 76% of gdp – munkanélküliség 

Greece – debt has a staggering debt - 120% gdp – 12.2 unemployment - 

megdöbbentő adóssága van  

Spill over to Ireland – 14% unemployment, debt 65% of gdp – Ez Írországra 

átterjedve 14% munkanélküliséghez vezetett és  a GDP 65 %-os  adósságához. 

Ireland is where the world is looking today – Írországra tekint ma a világ.  

The EU spearheaded by Germany urging Ireland to take the bailout (Ireland did 

take it after this report) - Az EU által vezetett Németország arra sürgeti Írországot, 

hogy vegyen igénybe segélyt. (Írország azt később igénybe is vette – igénybe vesz 

– you take your chance) 

Calm global markets – hogy megnyugtassák  a globális piacot. 

GDP – Gross domestic product - Bruttó hazai termék 

Tied together - összekötött 

Dominoes falling – Dominóeffektus / dominó elv 

To be spooked – megijesztett, meg van ijesztve 

To be toppled –elesett, felborult 

Germany was telling Greece the same Greece is telling Ireland - Németország 

ugyanazt mondta Görögországnak , amit Görögország  mond Írországnak. 

Talked about it for almost a year ago – Beszéltem róla, majdnem egy évvel ezelőtt 

They’re still rioting in the street - Még mindig lázadoznak az utcán 

Do it all over again – ugyanazt csinálják megint 

Why are they doing it? – Miért csinálják ezt? 



Alert Soros bloggers – riasszuk fel Soros bloggerjeit 

Building a „New World Order” – akik egy új világrendet építenek fel 

Here’s why it’ll fail.. – Itt van az miért fog ez megbukni.  

What they’re aiming for is an affront to God – Amire törekednek az Isten  

meggyalázása. 

How can Glenn Beck say that? – Hogyan mondhatja ezt Glenn Beck ? 

I can tell you with 100% assurity – 100%-os biztonsággal mondhatom 

Even when it’s good intention – Még akkor is, ha jó szándékkal  

we know what happens when big  government gets control of the people - tudjuk, 

mi történik, ha a kormány kontroll alatt tartja az embereket 

History that will boggle your mind – a történelem, ami összezavarja az elmédet.  

Ireland doesn’t have the money – Írországnak nincs pénze – they’re only good for 

part of 2011. Az írek csak részben tudják fedezni a 2011-es évet 

Why wait? Mire várjunk?  

They lose their uniqueness, sovereignty, they’ll be gobbled up.  Elvesztik az 

egyediségüket, az önállóságükat, és felfalják őket. 

Ireland won’t be Ireland anymore.  Írország nem lesz tőbbi Írország 

They’ll have to do exactly what the EU says.  Íroszágnak pontosan azt kell tennie, 

amit az EU mond. 

They’re on the hook – Szorult  helyzetben vannak 

We’re on the verge of doing the same thing – Mi is ezen az uton haladunk / Mi is 

ennek a szélén állunk 

It’s not going to take us long to reach.. Nem fog sokaig tartani, hogy ez 

bekövetkezzen 

600 billion dollar bailout – 600 milliárd dollár segély 

Bucking the Federal Reserve’s effort to  push interest rates lower, investors are 

selling off US debt. – ellenszegülve  a Central Bank erőfeszítése, hogy a kamatlába 

csökkentse, a befektetők kiárusítják az  US adósságát.   

This is driving rates to the highest levels in more than 3 months – Ez az árfolyamot 

az utóbbi három hónap legmagasabb szintjére jutatta  

In other words, you know that the print the money thing they said was going to 

keep interest rates lower, Más szóval, tudod azt mondták a pénznyomtatás 

alacsonyabban fogja tartan az árfolyamat. 

Print the money, keep the interest rates low / yield – Nyomtass pénzt, tartsd a 

kamatot alacsonyan / hasznot hajt  

It means the exact opposite of what the Fed told us would happen - Ez pontosan az 

ellenkezőjét jelenti  annak, amit a központi bank mondott nekünk, hogy történi fog 

Should you be surprised that the central power has failed to control something? – 

Meglepődnél azon, hogy kiesett valami a központi hatalom írányítása alól?  

People are not cats to be rounded up – Az emberek nem lehet terelgetni  

Europe hasn’t always been one happy family – but they’ll make it one big happy 

family - Európa nem volt mindig egy boldog család - de ők egy nagy boldog 



családot csinálnak belőle. 

Join together for a world super power – tömörül – Csatlatkoznak, hogy egy szuper 

hatalommá váljanak  

Then they’ll abandon their currencies and officially tie each other together  - Aztán 

beszüntetik a különböző valutákat és ezzel hivatalosan is egymáshoz kötik 

magukat. 

TheyL’ll be pressured into doing what the EU wants first, forget about your country 

- kényszeritják, hogy csinál .. Kényszerítve lesznek, hogy elöszőr azt tegyék amit 

az EU akar, hogy felejtsék el a saját országuk érdekeit 

Mutually assured economic destruction – Kölcsönös alapon biztosított gazdasági 

visszaesés  

You’re probably the only audience in America who has ever heard of this theory - 

Te vagy talán az egyetlen közönség / hallgatóság Amerikában, aki hallotta már ezt 

az elméletet 

World is being pushed into a world model – A világot egy modellbe kényszerítik. 

George Soros’ strings – Soros Gyögy zsinórjai 

Global government is what everyone is saying – egy világ kormányt emleget 

mindenki 

Everyone who has power wants bigger government – mindenki, akinek hatalma 

van, egy nagyobb kormányra törekszik / egy nagyobb kormány létrehozására 

törekszik.  

They talk about it like it’s a brand new idea – Úgy beszélnek róla, mint ez egy 

vadonatúj ötlet lenne / mint egy vadonatúj / teljesen új ötletről 

Popper is one of these guys who came up with this idea. Oh, really? - Popper egyike 

ezeknek a srácoknak, akik ezzel az ötlettel jöttek elő. Ó, tényleg? 

One of the oldest ideas known to man – Ez az emberiség egyik legrégebbi  

gondolata/ elképzelése.   

Heard of Tower of Babel? – Hallott a Bábeli toronyról? 

Buckle up – Csatolják be magukat! / Csatoljátok be magatokat! / Csatolj be magat! 

It has affected each and everyone of our lives and our culture – Ez mindegyikünk  

és mindenki életére és kultúrájára hatással volt.  

Babbling kids – fecsegő gyerekek  

Has anyone ever called you a nimrod – Neveztek már téged valaha (mester) 

vadásznak? 

Bugs Bunny calls Elmer Fudd a nimrod – Bugs Bunny nevezte Elmer Fudd-ot  jó 

vadásznak.  

Why did he call him that? Miért nevezte őt ennek / így? 

Because he was a hunter – Mert vadász volt. 

How does Bugs Bunny calling someone a nimrod tie into the Tower of Babel? – 

Hogyan lehetséges, hogy az, akit Bugs Bunny jó vadásznak nevez a Bábeli torony 

történetével  hozható kapcsolatba? 

It’s all there. Everything – Ebbe minden benne van. (Ez mindent elmond) 



The pattern is always the same – a minta mindig ugyanaz 

It’s in the Book of Genesis – Ez megtalálható a Teremtés Könvyében 

After the Great Flood, everybody on earth was getting together – Az özönvíz után, 

mindenki  (az összes élőlény) összegyűlt a Földön. 

The bible is not really just a history book - A Biblia nem csupán egy történelmi 

témájú könyv 

It’s to teach us lessons – (Ez) tanít minket valamire. 

 They’re the most important lessons in all of man – Az emberiség legfontosabb 

leckéi ezek.  

Hey, why don’t we speak one language and we’ll build a tower to reach the sky – 

(Hé) miért nem  beszélünk egy nyelvet és (miért nem)építünk egy tornyot, ami  

eléri  az égboltot (eget).  

God wasn’t happy about it – Isten nem volt boldog emiatt/ Isten nem örült ennek. 

He confused the language and then they all scattered and babbled. - Összezavarta 

a nyelvet, ezután mindenki szétszóródott és makogott. 

I never really understood it – Sohasem  értettem ezt meg egészen. 

You could read it a million times and never understand it – egy millió alkalommal 

olvashatod, és mégsem érted. 

Unless you have a Rabbi – Hacsak nem van egy rabbid. 

We’re in luck because I got my Rabbi – Szerencsések vagyunk, mert nekem van 

egy rabbim. 

If you have 40 min., I promise this’ll blow your mind. Ha van 40 perced,  igérem, 

hogy ez megdöbbentően fog hatni rád. 

Two or three months ago? – Két vagy három hónappal ezelőtt? 

Given a CD of Tower of Power – Adott egy CD-t a „Tower of Power”-ről  (az Erő 

Tornyáról) 

I started listening to it – Elkezdetem hallgatni.  

Great king says let’s build a tower – A Nagy király azt mondja,  hogy építsük fel egy 

tornyot. 

Tower of Babel – Bábel tornya 

I was doing research on ancient Babylon – Kutatásokat végeztem az ókori 

Babilonnal kapcsolatban. 

Great King says, let’s build a tower – A Nagy király azt mondja,  hogy  építsük fel 

egy tornyot 

The importance is exactly what you said a minute ago – A fontos  dolog az, hogy 

mit mondtál pontosan egy perccel ezelőtt. 

This is literally the first generation in history where people are biblically and 

historically illiterate – Ez valójában az első generáció a történelemben, amikor az 

emberek bibliai és történelmi analfabétáknak tekinthetők. (amikor az emberek 

tudatlanok  bibliai és történelmi szempontből) 

There are pundits, imagine the people who are the heirs of western civilization - 

Képzeld el vannak tudósok, akik a nyugati civilizáció örökösei. 



People dismiss the Bible as legends - Az emberek a Biblia történeteit  csupán 

legendáknak tartják. 

People consider themselves educated but are historically illiterate - Az emberek 

műveltnekv tartják magukat, de a történelemre nézve/ a történelem szempontjából 

tudatlanok. 

People don’t know how many books there are in the 5 Books of Moses - az emberek 

nem tudják, hány könyvet  tartalmaz  Mózes  5 könyvei. 

We are talking about a remarkable fact – Figyelemre méltó tényről beszélünk 

Let’s say Michael Moore is watching and says it’s just a legend - Tegyük fel, hogy 

Michael Moore is figyeli, és azt mondja, hogy ez csak egy legenda 

Some obsolete collection of legends – A legendáknak valamilyen elavult 

gyűjteménye  

It’s just a legend – ez csak egy legenda 

According to Genesis – 9 verses reveal - A Genesis szerint - 9 vers tárja fel 

Dark secrets lie in the deepest recesses of our souls - Sötét titkok rejlenek a 

lelkünk legmélyebb zugában  

Susceptibility to become slaves / serfs - fogékonyság a rabszolgává  válásra 

Can pounce at any moment and transform us into serfs – bármelyik pillanatban 

lecsaphat, és szolgákká / jobbágyokká tehet minket  

The king Nimrod didn’t start off by saying, let’s build a tower, he starts by saying, 

let’s build bricks - Nimród király nem azzal kezdte, hogy építsük fel a tornyot, 

hanem azzal, hogy építsünk téglákat 

It can pounce at any moment – bármelyik pillanatban lecsaphat 

He starts off with this extraordinary  pronouncement- Ezzel a rendkívüli 

kijelentéssel kezdi. 

Then he says, Let’s build a city and a tower - Aztán azt mondja, építsünk fel egy 

várost és egy tornyot. 

Ordinarily, people would say let’s build a city and a tower. A shiny city on a hill. - 

Általában, az emberek azt mondanák építsünk fel egy várost és egy tornyot. Egy 

fénylő / csillogó város, egy dombon 

How are you gonna do it? We’ll make bricks. -  Hogyan kezdesz hozzá? Téglát 

fogunk készíteni  

Here, the key thing was let’s make bricks first - Itt a legfontosabb dolog az volt, 

hogy először téglákat kell készítsünk 

He’s not identified as a king, but as a hunter – (Őt) nem királyként tartják számon, 

hanem mint vadászt 

The key thing about this is that everybody was hunting - A legfontosabb dolog ezzel 

kapcsolatban az, hogy mindenki vadászott 

Back then, everyone hunted – Akkoriban, mindenki vadászott. 

Why back then was this man Nimrod identified as a hunter? - Miért tartották ezt az 

embert, Nimródot vadásznak akkoriban? 

Because he hunted people, not to kill them. He hunted people into seducing them 



into becoming his subjects and to allow him to become their master. - Mert nem 

azért vadászott az emberekre, hogy megölje őket. (Ő) Azért vadászott az 

emberekre, hogy arra csábítsa őket, hogy alattvalóivá váljanak, és ezzel lehetővé 

tegyék számára, hogy ő legyen a mesterük. 

Video 2 

So he said Nimrod, a great hunter of man – Tehát, azt mondta Nimrodnak, a nagy 

embervadásznak 

Let’s build bricks, then let’s build a city - Építsünk téglákat, azután építsük fel egy 

várost  

Why did he say, let’s build bricks first? - Miért mondta azt, hogy először téglákat 

építsünk? 

Bricks are really important – A téglák nagyon fontosak 

An alter to God must be not be built of bricks, it has to be built of stones – Istennek 

épített oltárt nem lehet téglából felépíteni, azt kőből kell felépíteni. 

This tension between bricks and stones is absolutely crucial – A kő és a tégla 

közötti feszültség/ ellentét rendkívül fontos. 

Bricks and stones are a Biblical metaphor for the way people should be, stones, and 

the way we are easily pulled to becoming bricks. - Tégla és kő bibliai metaforája 

annak, hogy minek kellene lennie az embereknek, köveknek/ szikláknak, és annak, 

hogy könnyen téglává alakíthatnak minket. 

I live in Connecticut – stonewalls are so beautiful because everything is different – 

Connecticutban élek – a kőfalak azért olyan szépek, mert minden kő más. 

It takes a real artist to be able to put them all together – Egy igazi művésznek kell 

ahhoz lenni, hogy mindezt képes legyen valaki összerakni. 

Every brick is the same as every other – that’s the whole point, they are totally 

interchangeable – if you want to turn them into bricks, you are able to turn them 

into interchangeable socio-economic  cogs that can be plugged around society – Az 

egyik tégla ugyanaz, mint a másik - az a lényege, hogy teljesen felcserélhetőek - 

ha téglává akarod változtatni őket, akkor képes leszel olyan társadalmi-gazdasági 

fogaskerekeket létrehozni, amelyek  a társadalomba bármikor beilleszthetőek.  

The second thing is that bricks are made by man and stones are unique - A másik 

dolog az, hogy a téglákat emberek hozzák létre, amíg a kövek egyediek. 

Man is created in the image of God - Az ember Isten képmására képmására 

teremtetett. 

God is unique, so are people – Isten megismételhetetlen, ahogy az emberek is. 

Don’t allow people to turn you into bricks - Ne engedd, hogy az emberek téglává 

változtassanak téged!  

Retain the personality for which you were created – Őrizd meg a személyiségedet 

olyannak, amilyennek alkottak téged. 

It’s the difference between yes, I can – yes, we can – Itt a különbség aközött, hogy 

igen tudok, vagy Igen tudunk 

Nimrod is a guy – he says – I’m gonna build bricks – Nimrod egy olyan férfi – aki 



azt mondja – Téglákat fogok építeni  

Was it a real religious society – Ez egy igazi vallásos társadalom volt? 

After the Great Flood, everyone’s wiped off – Az özönvíz után, minden 

elsöpörtetett. 

Everyone is scattered their own way – worshipping God – mindenki szétszóródva a 

maga módján – Istent imádva  

Nimrod comes and he has a new idea – Jön Nimród és új ötlete támad.  

The new idea is presented as the Babel Blueprint – Az új ötlet a Babel 

indítványaként (?) jelenik meg. 

French Revolution – A Francia forradalom 

http://www.sparknotes.com/history/european/frenchrev/summary.html 

Not a long forgotten story – Nem egy régi elfelejtett történet 

Relevant today – the principle is always the same – Ma is aktuális – az elv mindig 

ugyanaz 

The two competing ways of organizing human society - Az emberi társadalom 

szervezésének kétféle (versengő) módja. 

Abraham vision of individual independence, individual accountability – Ábrahám 

látomása az egyén függetlenségéről, az egyén elszámoltathatóságáról. 

God centric versus the idea of central control - Isten központú irányítás a központi 

irányítással szemben 

Our founders, Thomas Paine and Jefferson were misled by Robespierre – 

Robespierre félrevezetette Thomas Paine-t és Jefferson-t az alapítóinkat (alapító 

atyáinkat). 

They thought the French Revolution was good -  Azt gondolták, hogy a Francia 

forradalom jó 

It’s a very subtle difference if you don’t know what you’re looking for – Nagyon 

finom / kis különbség van, ha nem tudod, hogy mi az, amit keresel 

Thomas Paine even ended up in prison – Thomas Paine még  börtönbe is végezte. 

Abraham gives the vision of individual independence, which always has to include 

economic independence, that’s absolutely crucial - Ábrahám az egyéni 

függetlenségről beszél, amely mindig magába kell, hogy foglalja a gazdasági 

függetlenséget is, ez létfontosságú. 

And Abraham, sure enough, first man in the Bible described as a wealthy man – a 

good thing, a blessing, not a curse – És Ábrahám, bizonyára az első ember, akit a 

Bibliában gazdagként írtal le– a jót képviseli / testesíti meg, áldás nem átok. 

(Egyéni függetlenség, a gazdasági függetlenség, a gazdag ember - jó, nem átok.) 

When we come back, the bricks and the mortar – Amikor visszajövünk, a téglák és 

a vakolat 

When you find out what the mortar means in Hebrew– Amikor rájössz, hogy mit 

jelent a habarcs héberül 

Mortar is not mortar, bricks are not bricks in this story. A habarcs nem habarcs, a 

tégla nem tégla ebben a történetben. 

http://www.sparknotes.com/history/european/frenchrev/summary.html


I’m gonna talk to you about the Tower of Babel - A Bábeli toronyról fogok nektek 

beszélni. 

When you see it – Amikor megértitek 

If you see the parallels of what’s happening today - Ha (majd) látjátok  a 

párhuzamokat azzal, ami manapságban történik  

A story of what not to do – A történet, arról amit nem szabad tenni 

You think God gets mad and punishes them – no he doesn’t - Azt hiszitek, Isten 

mérges lesz és megbünteti őket, nem ezt teszi. 

I think I’ve turned into church lady today - Azt hiszem vallásos öreg hölggyé váltam 

ma 

I’m gonna talk to you a little bit today about The Tower of Babel – A Bábeli 

toronyról fogok nektek majd egy kicsit beszélni 

Why? When you hear the whole story, you’ll see the pattern, it’s being repeated – 

Miért? Mikor az egész történetet hallod, amikor észre fogsz venni egy mintát, ez 

ismétlődik   

It’ll end the same way unless you wake up – (Ez) ugyanúgy fog végődni, hacsak 

nem felébredsz 

Reverend Daniel Lappen is here, a friend of mine – president of the Alliance for 

Jews and Christians – an extraordinarily brave man, a man who is part of the Black 

Robe Regiment - itt van, egy barátom,  Reverend Daniel Lappen– A zsidók és 

keresztények Szövetségének az elnöke  - rendkívül bátor ember, aki tagja a Black 

Robe Regimentnek 

It’s good to have you here – Jó, hogy itt vagy 

It’s wonderful to be with you – Csodálatos, hogy itt lenni veled 

We have the Tower of Babel, a hunter, the King, Nimrod, says let’s build bricks, 

then the tower – Van nekünk egy Bábeli tornyunk, egy vadász, a király, Nimród, aki 

azt mondja, hogy készítsünk téglákat, majd a toronyt 

Taking people and making them all uniform the people, exactly the same – Elviszi 

az embereket mindegyiket egyformává teszi, pontosan ugyanolyanná.  

We’ll use bricks and mortar - téglát és habarcsot fogunk használni  

Why the mortor – Bible blueprint – a depiction of how the world really works - Miért 

a habarcs – Bibliai elgondolás – leírása / ábrázolása, hogy is működik valójában a 

világ  

In every Epoch, always gonna be someone who always tries to seize power - 

Minden korszakban lesz aki megpróbálja megkaparintani a hatalmat 

9 verses in chapter 11 - 9 vers 11. fejezetben 

Here are the things that a potential tyrant is going to do in order to seduce you - Itt 

vannak azok a dolgok, amelyeket egy potenciális / lehetőséges zsarnok használni 

fog annak érdekében, hogy elcsábítson téged 

He’s going to have a tower – a tower means reaching for the skies – Lesz egy 

toronya – a torony arra utal, hogy el szeretné érni a lehetetlent 

Appealing to everything that is great in human nature – mindenkinek tetszeni ez 



rendkívüli az emberi természetben 

Any leader, whether you’re taking care of your family, whether you’re running a 

business, whether you’re a military leader, - Bármelyik vezető, ha a családodról 

gondoskodsz, ha az üzleteddel törődsz. 

Military recruiters don’t say, hey come join us, the food is horrible, you’re likely to 

get killed and it’s going to be horribly hot, sir 

They don’t do that, they say to step forward and play a role to defend your country, 

be all you can be – Katonai toborzók nem azt mondják, hogy hé csatlakozz 

hozzánk, az étel borzasztó, valószínű, hogy meg fognak ölni, és borzasztóan meleg 

lesz uram. Nem ezt teszik, hanem azt mondják, hogy állj ki a hazádért és védd 

meg   

You appeal to the highest in human nature, that’s what tyrants learn to do as well – 

A legmagasabb emberi értéknek felelsz meg ezzel / A legfőbb emberi értékkel 

csábítanak téged 

He erased religion, we’re making a war on heaven – Eltörölte a vallást, a 

mennyországgal háborúzunk 

We’re making a tower to reach heaven, we don’t need Gods, we don’t need stones, 

we don’t need anything God created, because you are great, people are great, all of 

this is gonna be build with bricks, and we’re going to make you all interchangeable 

and that’s why tyrants will do exactly that – Egy tornyot készítünk, hogy elérjük a 

mennyboltot, nincs szükségünk istenekre, nincs szükségünk kövekre, semmire 

sincs szükségünk amit isten teremtett, mert te nagyszerű vagy, az emberek 

nagyszerűek, minden téglából lesz építve, és mindannyiotokat helyettesíthetővé 

teszünk, és pontosan ezért fognak a zsarnokok így cselekedni. 

The mortor that holds those bricks together – A habarcs, ami összetartja a téglákat 

In Hebrew, mortor and materialism are the same words, essentially 

You can hear the similarities – Hiberül, a habarcs és az anyagelvűség ugyanaz a 

szó, alapjában hallhatod a hasonlóságot 

You can bond people and unify people in the sense of common spiritual purpose but 

if you’re gonna eliminate the spiritual and if you’re gonna take God entirely out of 

the picture, then you can unify them through materialism – Összekapcsolhatod és 

egyesítheted az embereket a közös szellemi célból kifólyolag / célért, de ha Istent 

teljesen kihagyod a képből, akkor az anyagelvűségnek megfelelve / anyagelvűség 

szerint egyesíted az embereket 

Get people in debt, use your credit cards, folks – Hozd az embereket adósságba, 

használjátok a hitelkártyáitokat,  

Buy stuff, acquire stuff and then you can rent storage facilities to keep all the stuff 

you don’t need. – Vásárolj dolgokat, szerezz meg dolgokat és akkor bérelhetsz 

raktárhelyiségeket, hogy ott tartsd azokat a dolgokat, amelyekre nincs szükséged. 

But this way we can all be together, we can all talk about the great commercials we 

saw during the football game and we’re all in this great materialistic splurge 

because it’ll unite people – de ezúton mindnyájan együtt lehetünk, (mindnyájan) 



együtt beszélgethetünk a nagyszerűbb tv reklámokról, amit a focimeccs alatt 

láttunk és ezáltal mi mind egy nagyszerű materialista  feltűnősködésben / 

felvágásban vagyunk, azért mert ez egyesíti az embereket. 

America, I want you to think about this – Amerika, azt akarom, hogy gondolkozz el 

erről 

The king made everyone into bricks – A király mindenkit téglává változtatott.  

Bricks – everyone’s the same - Téglák  - mindenki ugyanaz 

The mortor is the material that holds us together – A habarcs az az anyag ami 

összetart minket 

Not their common experiences of spiritualism, or even history – Nem a közös 

spirituálista élményeik, nem is a történelem 

What holds us together as a nation – Ami összetart minket, mint nemzetet 

Two years ago, how many can’t tell you the signers, the revolution, about Fredrick 

Douglas, but we all know Nike, we all the know Mercedes Ben logo – Két évvel 

ezelőtt,  közületek hányan nem tudtátok megmondani az alapító atyák 

nevét/számát,  nem tudtatok a forradalomról, Fredrick Douglasról, de mindannyian 

ismerjük a Nike-t, mindannyian ismerjük a Mercedes Ben logót 

If you take everything away, our materials away (t.v.s, phones, etc.), what holds 

our bricks together? – Ha mindent elveszünk, ha az anyagi dolgoktól 

megszabadulunk, mi tart minket össze? 

Exactly right - Pontosan 

Any tyrant knows that you can’t enslave anybody who believes in the boss – 

Bármelyik zsarnok tudja azt, hogy nem teheted azokat az embereket rabszolgává, 

akik hisznek a főnökükben.  

Any tyranny will begin to develope a hostility to traditional biblical faith, hostility 

toward biblical commitment – Bármelyik zsarnokság azzal kezdi, hogy ellenséges 

hozzáállást alakít ki a bibliai kötelezettségvállalással szemben 

You will always find that whether it’s Cuba or the Soviet Union 

Secularism becomes the religion of the day – In fact, I’ve given it a name - secular 

fundamentalism I think is the religion of the day  

- Azt láthatjuk mindig, hogy legyen bár Kuba vagy a Szovjetunió, a Szekularizmus a 

mának a vallása – El is neveztem ezt – azt hiszem ez a világi fundamentalizmus, a 

jelenkor vallása. 

Ok, I’m gonna take a break - Ok, tartok egy kis szünetet  

Because I guess where we go now, God gets mad and punishes them, not true – 

Mert azt hiszem, sejtem hova vezet ez, Isten megharagszik rájuk, és megbünteti 

őket, ez nem igaz 

It’s a happy ending – boldog vége lesz/ a történet jól végződik  

God doesn’t get mad, he doesn’t punish them. Isten nem haragszik meg, és nem 

bűnteti meg őket. 

Then we’re gonna end where we began, with the actual picture of the Tower of 

Babel. Aztán ott végezzük, ahol kezdtük, a Bábeli torony képével. 



I’ve been telling you in the last few days I told you that higher food prices are 

coming 

I saw a report, I think it was outa Shanghi 

Outa China – J.C. Penny’s ... 

Mondtam már az utóbbi napokban, mondtam, hogy az élelmiszerárak fel fognak 

menni. Láttam egy riportot, azt hiszem Shanghairól, Kínában-  

Those retailers are saying that clothing prices could go up by 30% by Spring 

Azok a kiskereskedők azt mondják, hogy tavaszra a ruha ára 30 %-kal 

megnövekedhet 

You’re gonna be presented with a choice 

Egy választás elé kerülsz 

The choise is, we can be bricks and we can yes, we can, or yes, I can 

A választási lehetőség vagy az, hogy téglává válsz …vagy… 

I can reach out to my community 

A közösségemhez fordulhatok.  

Strong I’s will make the strongest ’We’ the world has ever seen 

Now there is a new world order- George Soros doesn’t have a place for a place for 

the American free market system or the American system at all 

Az erős egyének a legerősebb közösséget, “Mi” hozhatják létre, a legerősebbet, ami 

valaha is létezett. Most egy új világrend alakul. Soros Györgynek nincs helye az 

amerikai szabadpiacon, vagy mondhatjuk akár az egész amerikai rendszerben. Now 

we’re being shoved head first 

Fejjel kényszerítenek (löknek, taszítanak) minket előre. /Előre taszítanak minket.  

We’ve seen bill after bill that is collapsing  our system.   

Törvényeken keresztül figyelhetjük meg a rendszerünk összeomlását. 

Health care costs going through the roof 

Az egészségügy ára rohamosan növekszik. 

111 declared exempt – many of them, the ones who helped design it 

111-en helyezték magukat törvényen kívülinek. 

If it’s the most historic bill of all time, why would anyone who helped design it want 

to be exempt from it – it is so delicious 

Even the group that helped designed the bill - The Unions who helped design it are 

exempt from it – it’s a job killer and an economy killer 

You know it and I know it 

Ha ez a legjobb törvény, amit valaha is hoztak, miért helyezné bárki is magát 

törvényen kívülinek, aki hozzájárult a törvény megalkotásához – ez rendkívül 

érdekes. Még az a csapat is, aki létrehozta ezt a törvényt – a szakszervezetek, akik 

segítették a törvény megalkotását törvényen kívüliek – ez állás gyilkos és gazdaság 

gyilkos rendelet. 

Europe is ahead of us, they’re on fire because of the similar policies that they have 

done years ago and they have all failed, what they have done over there is coming 

apart at the seams.  



Európa előttünk jár ebben, romokban hevernek a hasonló törvénykezéseik miatt, 

amit évekkel ezelőtt hoztak és ezek mind megbuktak, amit ők ott csináltak az mind 

(szétmállik / szétesik)/ szétfoszlik. 

But instead of admitting wrong, they’re doubling down and trying to force the globe 

into a new world order 

De ahelyett, hogy bevallanák a hibájukat, újabb erőkkel, nagyobb kockázattal 

próbálják ráerőltetni a világot egy új világrendbe. 

This may seem new to you but this is not the first time a new world order was tried 

Lehet, hogy ez újnak hangzik számodra, de ez nem az első alkalom, hogy 

megkíséreltek egy új világrendet teremteni. 

Let me Bring in Daniel Lappen, he’s the president of The American Alliance of Jews 

and Christians 

Hagy mutassam be Daniel Lappent, ő az elnöke az amerikai zsidók és keresztények 

szövetségének. 

The very first time that socialism or communism or a new world order was tried in 

the Tower of Babel 

A legelső alkalom amikor a szocializmus, vagy kommunizmus vagy egy új világrend 

megkísértett a Bábeli Torony történetében figyelhető meg. 

The idea was this hunter of men started to erase God, he became king, he said, 

let’s make people all like bricks, all the same, not like stone, the mortor that will 

hold those bricks together is materialism, and we’ll have this utopia,  

A gondolat az volt, hogy az embervadász nekilátott Isten eltörléséhez, királlyá vált, 

azt mondta, hogy tegyük az embereket téglákká hasonlatossá, egyformákká, nem 

olyanná, mint a kő, a habarcs, ami majd összetartja a téglákat a materializmus 

lesz, és ezzel eljutunk az utópiához, 

**We’ll build a tower that’ll reach the heavens, you’ll be able to fulfill your highest 

aspirations 

I urge people to read the story , and to listen to us, not as if we were describing 

some long forgotten story, but we’re describing what’s really happening today and 

it’ll happen over and over again 

Tell me the happy ending because the way I’ve read the story 

God gets angry and he comes down and he scatters the people 

To just put it into context, 

The surest indicator that this is going on is that your leaders try to turn you from 

stones into bricks 

There are lots of different ways that’s done depending on the Epoch in history   

Right now, for instance, you might find that people want to get you out – the most 

beautiful expressions of freedom and independence, the automobile 

You can buy it in whatever colour you want, the make you want, you can go 

wherever you like, when you like – no, we want you all in public transport – and it’s 

always for the tower, it’s always for the higher purpose, we’re going to save the 

environment, fewer cars,  



Surely you want to save the environment, and then housing, where the housing – 

government housing always looks the same – everybody in ticky tacky little boxes 

because we want everybody to be like bricks 

Also a war on states rights – we’re taking away individual rights and even states 

rights – it’s all gotta go to the tower in the middle. 

Video 3 

And we see that happening as well 

The blueprint of Babel is absolutely reliable and God comes along, and as you 

correctly said earlier, doesn’t punish the people, the God in the hebrew text isn’t 

the judgement God, it’s the merciful God 

I’m on the side of people, I’m not on the side of tyrannical government, I’m on the 

side of the Abraham model,  

Which is the model that has been subscribed to fervently and passionately by the 

founders of the US. 

What he basically says is I’m gonna make you back into stones 

That’s why he confuses their language because they’re no longer working as one 

He’s not crazy about the one world idea 

He’s not punishing them because the people thought they were doing the right 

thing 

It’s almost like  social justice, people are getting involved in social justice, which is 

a perversion in most cases of that Jesus idea or that grande idea of help one 

another 

It’s like push it into the government, into the tower, they think they’re doing good 

God didn’t punish them, he blessed them by making them stones again 

Now here comes the big finish boys 

I’m going to end where we began the show 

In something that will boggle your mind 

Restoring honor is very close to my heart and it’s very close to what I want for my 

children, my family 

I am telling you now with everything in me 

In 20 years from now someone will be 28 

And they’ll say I remember someone took me as a kid 

And I remember that moment, and that’s when I decided that I was going to live 

my life in a different way 

We must grow our own George Washingtons, we must grow a new Abraham 

Lincoln, this is my future and I want to show my family, my sons, that America is 

worth saving, that America is honorable,  

Discover what you truly want, find out why you believe in it 

Find out what your place is in all of this, what is your mission, what is your duty, 

what is your honor,  

Be the example 

Now we have been talking about the Tower of Babel, a hunter, and Nimrod was a 



great king, but he was actually a hunter and the difference between bricks and 

stones 

These are individuals,  

This is everyone is exactly the same 

The mortar that held the bricks together was materialism 

And they were building a tower, the Tower of Babel 

I want to start where I began tonight 

Bring up the EU parliament building, love this, beautiful building, look at that 

Let me go back to the Tower of Babel, put up the Tower of Babel up there  

Here’ s the Tower of Babel. Here you see it’s unfinished, a little doorway over here, 

pretty amazing 

Put them side by side please, 

Coincidence? 

There’s no word in Hebrew for coincidence, Glenn, so I have to reject the 

coincidence theory,  

This is amazing. If you look at the doorway here, the doorway here, the little 

doorways up here, the doorway here, you have these, what would you call these? 

Verticle buttresses which are all right here, it’s unfinished 

Same angle, everything, it’s unbelievable 

How the unfinished work in both pictures steps down 

And in the same direction, both from right to left, strange 

So now, you’re not saying, Rabbi, you’re not saying that they are intentionally 

building the Tower of Babel? 

I think they are, I really do. I do believe and was told that the design of the 

headquarters of the European Parliament in Strougberg, France – the designers 

were asked to make it resemble the Tower of Babel, 

We tried to verify, they say they’re just reflecting like the coliseum – that’s what we 

want to build in Europe, right? A place where Christians got fed to lions. That really 

doesn’t make it any better 

It is remarkable, especially since – What was the name of that report? One tongue, 

one language,  

Many languages, one people – yea, something like that 

Their actual slogan is, many languages, one family, which goes again to the nimrod 

story of  

Anybody who is following the Babel Blueprint wants to eliminate distinctions 

between individuals and between countries, and bring it all together under one 

tower of government 

Here’s the thing, America, I don’t know if that’s what they were doing, I don’t really 

care 

I just know the lesson you should learn here is that we’re stones, we’re not all 

made exactly alike and materialism is the mortor that holds us together, so now 

what are we gonna do about it? 



Oh, that’s right, I told you that I was starting on solutions and answers,  

This program is gonna stop just warning people about what’s coming and we are 

going to be  

A part of the solution, tonight we take another step in that direction 

Tonight I just told you about the story of Babel and how Nimrod tried to make 

everybody into a brick and everybody’s not a brick, we’re stones 

And then materialism was the mortor that kept everybody together 

We’ve got to stop worrying about the stuff that we have and not be another brick in 

the wall 

Play a role in a stone foundation 

Last night I told you to go home and talk to your spouse and your family about 

downsizing your life 

There is a study out there that shows that the average person has about 25 

thousand dollars of unused stuff in their house 

I find that amazing 

Well, I’ve made a decision to downsize my life by decluttering my house and selling 

the stuff that my wife and I don’t use 

We went around the house this weekend and we tagged all the stuff  

And we’re gonna start selling it now 

I’m donating the proceeds to a very special cause this Christmas 

You could have a yardsale if the government is still letting you 

If you make more than 600 dollars, you’ll need to fill out a 1099 

Energy prices, food prices,  

90% price hike in cotton 

Don’t incur any other debt 

We need to be a shelter for others 

Realize you are a stone, not a brick 


