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Istina i laž 

  
Razumijevano i gledano iz  

nebiblijske (ljudske) i biblijske (Božje) perspektive 
  

Piše: 
Zvonko B. Ranogajec 

Kršćanski Tv producent i pisac iz iseljene Hrvatske. 
  

Hrvati i Hrvatice 
  

 Sve ima svoje doba, i svaki posao pod nebom svoje vrijeme, kaže nam Božja riječ,  
Biblija. Ovo je doba i vrijeme da pišem o "Istini i Laži" iz nebiblijske i biblijske  
perspektive razumijevanja i gledanja, bez obzira vjerovali mi ili ne u Boga, našeg  
Spasitelja, Sina Božjeg, Gospodina Isusu Krista.  

  
Istina o Božjoj riječi, Bibliji 

  
Kršćani hvale Bibliju, ali oni s njom čine i mnogo više. Zanimaju se ozbiljnim  
pitanjima vezanim za Bibliju. Ova pitanja ne postavljaju samo nevjernici i oni koji  
sumnjaju, nego iskreni istraživači Biblije. Svaki istraživač spreman je da se suoči  
i s najozbiljnijim pitanjima predmeta koji istražuju. Tako je i kada se iskreno  
istražuje Sveto pismo, Biblija. Preduslov za istraživanje Biblije  je otvorenost  
razuma, otvorenost bića. Iskreni istraživač ne bježi od pitanja i ne stidi ih se.  
Istraživati Bibliju ne znači poći u propast. Kršćani se sureću sa stvarnim  
pitanjima i s opasnim pitanjima nevjernika. Na ova pitanja treba odgovoriti, a  
odgovori moraju biti stvarni i valjani, moraju dolaziti iz iskrene vjere u Bibliju,  
Božju riječ!       
  
  
Božja riječ, Biblija iznosi Božju objavu čovječanstvu o njegovu postanku, smislu i  
budućnosti. No, osim iznošenja vječnih istina o Bogu, čovjeku i njegovu odnosu,  
Božja riječ, Biblija upućuje o ponašanju prema Bogu i bližnjima, te nudi suvremene  
mudrosti neprolazne vrijednosti. Bog je na dobrobit čovjeka i njegove zajednice  
uspostavio kodeks moralnosti koji se iznosi u biblijskim tekstovima. 
          
 Potpuna istina i laž otkrivaju se u Božjoj riječi, Bibliji tek vjerom u našeg  
Spasitelja, Sina Božjeg, Gospodina Isusa Krista, kada onaj isti Duh koji je  
nadahnjivao pisce Božje riječi, Biblije pomaže u razumijevanju i spoznaji. Božja riječ,  
Biblija nam nedvosmisleno iskazuje činjenicu grešnosti svakog čovjeka  
nesposobnosti samospasenja, čime je sav ljudski rod jednako ovisan o Božjoj milosti  
za spasenje. A Bog zbog svoje ljubavi prema čovječanstvu želi da se svi spase i dođu  
do spoznaje istine, pa je žrtvovao svojeg jedinog Sina da umre zastupničkom smrću  
da ne pogine niti jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni. Tu radosnu vijest  
Bog ne nameće, nego pruža čovjeku slobodnu volju da odluči hoće li primiti Božji  
milosni dar te uzvjerovati i spasiti se. Dva su osnovna djela Božje riječi, Biblije - 
Stari i Novi zavjet. 
  
 Da li je Božja riječ, Biblija ljudska knjiga ili je Božja sveta knjiga? Ljudski gledano  
Božja riječ, Biblija je obična ljudska knjiga pisana ljudskom rukom. Svaka stranica  
i stil pisanja djeluje ljudski, ali u Božjoj riječi, Bibliji nalazimo više od 1500. puta  
gdje piše jasno i glasno da je to Božja riječ! Odgovor na pitanje da li je Božja riječ,  
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Biblija ljudska knjiga ili Božja sveta knjiga glasi: Božja riječ, Biblija je ljudska i Božja  
knjiga! Božju riječ, Bibliju pisali su ljudi nadahnuti božanskom mudrošću i posebnom  
objavom, stoga Bog nam govori izravno kroz Božju riječ, Bibliju. Božja riječ, Biblija  
jedina pruža potpunu istinu o Isus Kristu, spasenju i vječnom životu. Božja riječ,  
Biblija je pouzdana, a slijedeći zapise Božje riječi, Biblije doista susrećemo Boga  
spoznajući da Božja riječ, Biblija objavljuje istinu o Bogu i to autoritetom koja ne  
posjeduje niti jedna druga knjiga na svijetu. A taj je autoritet nesumnjivo ishod Božje  
moći. Božja riječ, Biblija je kristocentrićna: sve što je Bog namislio prije postanka  
svijeta ispunjava se u Isusu Kristu, koji je vrhunac svega, jer po njemu je sve  
stvoreno i podloženo njegovim nogama! Temelj kršćanske vjere i djelovanja jest  
Božja riječ, Biblija, a u njoj naime izravno doznajemo da: "Svako je pismo od Boga  
nadhnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanju pravednosti,  
da čovjek Božji bude savršen-opremljen za svako djelo ljubavi!"  
(2 Timoteju 3: 16,17) 
"Tvoje me ruke stvoriše i oblikovaše; prosvijetli me da naučim zapovijedi tvoje.  
Štovatelji tvoji videć me vesele se, jer se u tvoju riječ pouzdah. Znadem, o Jahve,  
da su ti sudovi pravedni i da si me s pravom ponizio. Tvoja ljubav nek mi bude  
tješiteljicom po obećanju koje si dao sluzi svom. Nek dođe na me milosrđe tvoje  
da poživim, jer Zakon tvoj moja je naslada. Nek se smetu oholi, jer me tlače  
nizašto, a ja ću o naredbama tvojim razmišljat. Nek mi se priklone štovatelji tvoji  
i koji znaju tvoje zapovijedi. Nek mi srce savršeno bude u tvojim pravilima, da  
ne budem postiđen." (Jod- Psalmi 73-80) Ovi su Židovi bili plemenitiji od onih  
u Solunu. Primiše Božju riječ savim spremno, svaki dan istražujući Pisma da  
li je tako!" (Djela 17,11.) 

  
Nanovo rođenje,  

čudo koje mi Hrvati trebamo! 
  
 Mi, Hrvati, domovinski i iseljeni nepobitno trebamo najveće Božje čudo,  
"Nanovo rođenje!" Ovdje je nebiblijsko objašnjenje "na novog rođenja" na  
jednostavan i razumljiv način. Kao što je električnoj svjetiljki kratki spoj jedan od  
razloga da se ugasi, ljudski je grijeh razlog da se kontakt s Bogom prekine.  
Popravkom kratkog spoja svjetiljka nanovo svijetli, tako i "na novim rođenjem"  
čovjek pojedinac uspostavlja nanovo kontakt s Bogom! Evo što Božja riječ, Biblija  
piše o tome. Nije čudno kada Krist kaže Nikodemu (farizeju, članu židovskog  
velikog vijeća): "Zaista, zaista kažem ti, tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti  
kraljestva Božjega!"(Evanđelje po Ivanu 3:3)  
         
Nicodemus nije to razumio i upita Krista "Kako se može čovjek, kad je već star,  
roditi? Zar može po drugi put ući u utrobu majke i roditi se?" Odgovori mu Isus: 
"Zaista, zaista, kažem ti, tko se ne rodi od vode i Duhoga Svetoga, taj ne može ući u  
kraljestvo nebesko. Što je rođeno od tijela, tijelo je; što je rođeno od Duha, duh je.  
Ne čudi se što ti rekoh: treba da se odozgo rodite. Vjetar puše gdje god hoće. Čuješ  
mu šum, ali ne znaš ni odakle dolazi ni kamo ide. Tako je sa svakim koji je rođen  
od Duha." "Kako to može biti?" upita ga Nikodem. Isus mu odgovori: "Ti si istaknut  
učitelj u Izraelu, i to ne razumiješ! Zaista, zaista, kažem ti: govorimo ono što znamo,  
svjedoćimo ono što smo vidjeli, a ipak ne primate našeg svjedočanstva. Ako mi ne  
vjerujete kad vam rekoh zemaljske stvari, kako ćete mi vjerovati ako vam budem  
govorio nebeske?" (Evanđelje po Ivanu 3: 3-12) 
  
 Bog je upozorio Adama i Evu:"Ali sa stabla spoznaje dobra i zla, da nisi jeo!  
U onaj dan u koji s njega okuliš, zacijelo češ umrijeti!" (Postanak 2:17). 
I umrijeli su. Stideći i čekajući se što su učinili pokušali su pobjeći od Boga, koji ih je  
istjerao iz vrta. Njihov intelekt je potamnio, a komuniciranje između njih i Boga  
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bilo je prekinuto. Mi smo (čovječanstv0) naslijedili njihov grijeh. Doduše, nismo  
izgubili sposobnost razumijevanja, ali smo izgubili sposobnost razumijevanja  
kako se vratiti  Božjem putu. Što je još lošije, ostali smo bez načina kako popraviti   
učinjenu štetu. 
          
 Adam i Eva počeli su fizički umirati onoga dana kada su zgriješili.  
Čovječanstvo (to smo mi, vi i ja!) je duhovno i moralno zaronilo je u mrak. Umrijeli  
bi zauvijek i rastavljeni od Boga da se Bog nije umiješao. Bog obnovi naš duh,  
oprašta nam prošlost i dade nam nove osobine, nanovo smo rođeni! Ovdje se  
govori o ozbiljnoj promjeni. Drugim riječima, kao što fizičko rođenje čini nas  
članovima naše zemaljske obitelji, tako je i duhovno rođenje potrebno kako bi  
bili članovi nebeske obitelji. U uskrsnuću dobiti ćemo novo tijelo. 
  
 Nanovo rođenje je Božje djelo bez ljudske pomoći. Novo rođenje se događa u  
nama. Dobijemo duhovni život i spojeni smo s Bogom!  Nismo perfektni u našem  
svakodnevnom životu, ali Bog nas je učinio različitim! Nanovo rođenje čovjeka, kao  
što smo naučili, nije nešto što mi činimo, već što Bog čini u nama. Dobijemo novu  
narav i u isto vrijeme Duh Sveti zauzme svoje mjesto stanovanja u nama!  
Poslušajmo riječi apostola Pavla:"Sam Duh svjedoći zajedno s našim duhom da smo  
djeca Božja. Ako smo djeca, onda smo i baštinici: baštinici Božji, a subaštinici  
Kristovi-ako zbilja (kao sto jest) trpimo s njim-da s njim budemo i proslavljeni!" 
(Poslanica Rimljanima 8:16,17)  
  
 Duh Sveti u nama  daje nam svjedočenje da smo zaista djeca Božja! To je  
saznanje, unutarnje uvjerenje da smo se napokon pomirili s Bogom. Počinjemo  
misliti o sebi drugačije, jer smo pod novom upravom. Bog radi direktno u srcima  
onih koji su Njegovi. On to ne radi putem ljudske milosti, već u kombinaciji s vjerom  
koja je usađena u srcu. Biblijski nanovo rođeni vjernik slobodan je čovjek u dubini  
svoje duše. Nitko nije toliko slobodan u dubini svoje duše kao biblijski nanovo rođen  
vjernik. Crkva ne posjeduje snagu uključenja ili isključenja čovjeka od  
Božje milosti!                   

Pitanja i odgovori: 
  

Pitanja:"Da li je naše fizičko rođenje bilo isključivo samo  naša osobna  
odluka? Da li su naši roditelji pitali prvo nas za dozvolu da se rodimo?" 
Odgovor:"Svakako da nisu. Dozvola je bila donešena za nas. Naše fizičko rođenje  
bilo je prvo Božja volja, a zatim želja naših roditelja.  
Pitanje: "Da li se svatko može nanovo roditi? 
Odgovor: Svatko tko želi može se nanovo roditi! 
  

Zaključak o Na novom rođenju 
  
Prvo. "Nanovo rođenje" čovjeka Božje je djelo.  
Drugo. ono je Božja volja.  
Treće. "Nanovo rođenje" uvijek je učinjeno Božjim putem!  
Četvrto. "Nanovo rođenje" događa su jednom trenutku i vremenu, a ne  
postepeno kako su neki učili ili uče još i danas.  
Peto. Biblijsko "Nanovo rođenje" događa se čovjeku samo jedanput u  
njegovom životu i to zauvijek!  
Šesto. Bojaznost, nemirnost i krivica zamijenjeni su unutarnjim mirom,  
oprostom i slobodom u biblijski "Nanovo rođenom" vjerniku. Tko može biti  
slobodniji od onoga tko je slobodan u dubini svoje duše? Ali, ta sloboda nam ne  
daje za pravo da radimo što želimo nego da slavimo Boga. 
 "Dakako, vi ste, braćo, k slobodi pozvani. Samo, neka ta sloboda ne bude  
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pobuda tijelu,  nego ljubavlju služite jedan drugomu!" (Galaćanima 5:13) 
Sedmo. Nemojmo se zavaravati, čovjek koji se nije biblijski "Nanovo rodio"  
sigurno neće biti u kraljestvu Božjem  s Bogom, našim Spasiteljem, Gospodinom  
Isusom Kristom koji u Bibliji kaže:"Zaista, zaista, kažem ti, tko se odozgo ne rodi,  
taj ne može vidjeti kraljestva Božjega" (Ivan 3:3)  
  
U Bibliji u Prvoj Petrovoj poslanici glava 1 rijetki 22,23 piše: "Pošto ste  
pokoravanjem istini očistili svoje duše da postignete bratsku ljubav, čistim  
srcem ljubite žarko jedan drugoga, jer ste ponovo rođeni, ne od raspadljiva,  
nego iz neraspadljiva sjemena: riječju živoga i vječnog Boga!"U Evanđelju po  
Ivanu u glavi 1 retki 12 i 13 piše: "A svima koji ga primiše dade vlast da postanu  
djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime: koji nisu rođeni ni od krvi, ni od  
volje tjelesne, ni volje muževlje, nego-od Boga!"U Drugoj poslanici Korinčanima  
u glavi 5, redak 17 piše:"Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor; staro je  
nestalo, novo je, evo, nastalo!" 
  

Istina o Spasenju 
  
 U svakom slučaju, bez obzira da li u Americi, Hrvatskoj ili u cijelom svijetu  
uznemirujuća nesigurnost je produkt premalog razumijevanja za temelj spasenja.  
Po kojoj osnovi Bog spašava ljude? Kako je moguće Svetom Bogu da spasi nesvete  
ljude bez kompromisa Njegove naravi? Drugim riječima, postoji li čvrsta biblijska  
osnova za spasenje? Ako postoji, što je to?Osnova spasenja je vrlo jednostavna,  
Isusov križ. Što je uopće križ? Križ je bio događaj, križ je znak. Gledan kao  
događaj, križ je bio jedna epizoda u povijesti. Isus Krist umro je na križu.  
Gledajući križ kao znak, križ predstavlja oboje, smrt i smisao kao što je zapisano  
u Bibliji. Križ je vrhovni znak u kršćanstvu, osnova naše nade!  
  
Zašto je umro Krist?  Nigdje nije iskaz Kristove smrti zabilježen jasnije nego što  
je zapisano u Bibliji: "Koji bi predan zbog naših grijeha i koji uskrsnu radi našeg  
opravdanja. Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još  
bili grešnici, umro za nas!" (Romans, 4:25 i 5:8)  
  
        Krist je umro za nas, za naše grijehe! On je umro za cijeli svijet,  
uključujući za vas i za mene! 

  
Vjera  koja spašava 

  
  Vjera koja spašava leži u uvjerenju, utvrđenom vjerovanju  nekih činjenica:  
"Vjera je jamstvo za ono ćemu se nadamo, dokaz za one svarnosti kojih ne vidimo."  
(Hebrejima 11:1) Vjera je uvjerenje, osjećaj sigurnosti da je nešto istina. I ako smo  
uvjereni u prave stvari, biti ćemo spašeni! Pogledajmo kako Apostol Pavao spaja  
sigurnost spasenja sa uvjerenjem srca: "Ako, dakle, primamo svjedočanstvo ljudi,  
svjedočanstvo je Božje veće. Ovo je, naime svjedočanstvo Božje: On je svjedočio o  
svome Sinu. Tko vjeruje u  Sina Božjega, to svjedočanstvo ima u sebi; tko ne vjeruje  
u Boga, pravi ga lažcem, jer ne vjeruje svjedočanstvu koje Bog daje svome Sinu.  
A ovo je to svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni, i taj je život u njegovu Sinu.  
Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života!"  
(Prva Ivanova poslanica 5:9-12) 
  
  Koje su karakteristike vjere koja spašava? Kakva vjera nam daje sigurnost da  
"znamo da smo spašeni i da imamo život vječni?" Vjera koja spašava znaći da sam  
prihvatio Krista kao moga zamjenika, moga nosioca grijeha. Ja nježno čuvam  
Kristova obećanja i vjerujem da će  On dati život vječni onima koji vjeruju. Vjera  
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koja spašava je osobna potvrda vjerovanja. Apostol Pavao ovako to objašnjuje:  
"Ako ustima svojim priznaješ i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrisio od  
mrtvih, bit ćeš spašen. Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje,  
jer Pismo veli:"Tko god vjeruje u nj, neće se razočarati!"  
(Poslanica Rimljanima 10:9-11)  
Ovo je vjera našeg srca, a ne samo površno odobrenje uma. Mi smo spašeni jer smo  
uvjereni da je Isus Krist Sin Božji., Bog-čovjek, i da je on platio naš dug svojom  
prolivenom krvlju na križu. Ako mi nismo uvjereni da je Krist platio naš dug, tada  
nije moguće imati jamstvo vjere koja spašava i prema tome nema jamstva za  
spasenje. Ovo ne smijemo propustiti i zaboraviti: "Mi moramo vjerovati da je  
Krist učinio sve što je bilo potrebno i što će ikada biti potrebno za nas  
da stojimo u vidokrugu Boga! Ako imamo takovu vjeru, tada imamo i  
jamstvo da ćemo znati da imamo život vječni!" Definitivno, što dublje  
vjerujemo da je Krist učinio sve što je potrebno za nas, naše jamstvo  
Spasenja je veće!  
Možemo početi sa "malom" vjerom (Krist je rekao da je veličina  
sjemenke senfa dovoljna što nam treba za početak!), a s vremenom  
naša vjera će rasti! Bez obzira kolika je naša vjera, mala ili velika,  
ona mora biti usmjerena samo u Krista, jer Bog prihvaća samo one  
koji vjeruju u Njegova Sina! 
  
Ne znam koliko puta moram ponoviti da je Spasenje Božji posao! Mi  
smo spašeni direktno od Boga, a ne ljudskom zaslugom. Svete zaklete su  
simboli što Bog čini, ali oni ne predstavljaju način Spasenja. Naša Duša  
nije spašena s krštenjem,  simbolom pričesti ili sa ostalim svetim  
ceremonijama. U biti, naša je Duša spašena bez udjela ljudskih svetih  
ceremonija koje ljudi izvode! 
  
Što moramo učiniti da smo spašeni? "Vjeruj u Gospodina Isusa- 
odgovoriše mu-pa češ se spasiti ti i tvoj dom."(Djela Apostolska 16: 31)  
Spašeni od koga? Od budućeg Božjeg gnjeva! Spasenje je Božji posao  
od početka do kraja. "Da, milošću ste spašeni-po vjeri. To ne dolazi  
od vas; to je dar Božji. To ne dolazi od djela, da se tko nebi hvalisao!"  
(Poslanica Efežanima 2:8,9)  
  
Koliko puta moramo biti spašeni? Da li moramo biti spašeni nanovno nakon što  
smo spašeni? Postoje ljudi koji smatraju da možemo izgubiti spasenje! Mi možemo  
biti spašeni vjerom u Krista i možemo biti zapečaćeni svetim Božjim Duhom, ali  
zbog našeg sklizanja unatrag i našeg otpora mi izgubimo naš status s Bogom.  
Ako tada umremo, mi smo izgubljeni! U poslanici Hebrejima piše ovako o tome:  
"Zbilja je nemoguće one koji su jadanput prosvijetljeni i koji su okusili nebeski dar,  
koji su postali dionoci Duha Svetoga i koji su okusili dobru riječ Božju i čudesa  
budućeg svijeta, pa ipak otpali, opet obnoviti (za to) da se obrate, njih koji za svoj  
vlastiti račun razapinju Sina Božjega i javno ga izlažu ruglu!" 
(Poslanica Hebrejima 6: 4-6) 

  
Da bi se čovjek spasio mora prenijeti svoje vjerovanje samo u Krista, i prihvatiti  
ga kao svoga nosioca grijeha. Samo takova vjera dokaz je da ga je Bog promijenio!   
Spasenje je stvar vjerovanja u kvalificiranog Spasioca. Iskreno prihvaćanje  
Isusova djela je dovoljno. Zaista, ne postoji veći izvor radosti od radosti spasenja,  
i ne postoji veće poticanje od Svetog života i saznanja da su dar i Božje zvanje  
neopozivo! 

  Istina o laži  
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 Bog vas voli i ima divan plan za vas! To je dobra vijest. Loša je vijest da vas  
Sotona mrzi  i ima poguban plan za vaš život. Ne trebamo se iznenaditi  
impiričnom dokazu da Sotona zaista postoji, jer smo ga sreli u našem osobnom  
životu i u iskustvima drugih ljudi. Što je najbitnije, poznati su nam nevjerojatni  
detalji o Sotoni sa stranica Božje riječi, Biblije. 
         
Sotona je osobno nama užasno odvratan. Znajući to, on se pojavljuje  
upotrebljavajući različite promjene i različita imena. Njegov je cilj da učinimo  
nešto što on žarko želi, a pri tome učini to tako da mislimo da je to bila naša  
vlastita ideja. Razumljivo, njegova glavna točka je napad na naš ljudski razum,  
a njegovo zanimanje i puno radno vrijeme je činiti grijeh tako da nama to izgleda  
jako dobro i privlačno. Ujedno on ima pod svojim autoritetom na tisuće i tisuće  
duhovno manje vrednijih pomoćnika, organiziranih najamnika demona različitih  
intelektualnih vrijednosti i snage!  
          
I bez Sotone i njegovih demona svijet bi i dalje bio zatrovan lošim navikama,  
nasiljem i uništenim životima, jer imamo grješnu narav koja je u stanju učiniti i  
najveće zlo na ovome svijetu. Sotona posjeduje toliko zasjeda, koliko u ljudima  
postoji i slabosti. Njegova je strategija da nam ispuni neke naše tajne strasti, naše  
ljudske žudnje ili neke skrivena izvršavanja ili pobuna. Mi možemo slobodno birati  
što želimo od toga, vrata su nam širom otvorena.  
         
Strah je najpopulranije Sotonovo oružje. Ljudi se boje grupe ljudi, boje se  
budućnosti, boje se mišljenja ljudi što misle o njima, boje se svjedočiti i boje se  
živjeti.  Apostol Ivan ovako piše o strahu:"U ljubavi nema straha; naprotiv,  
savršena ljubav isključuje strah, jer strah pretpostavlja kaznu. A tko se boji, nije  
savršen u ljubavi." (Prva Ivanova poslanica 4:18,19) 
"Sad, budući da djeca imaju zajedničku krv i meso, jednako i sam postade  
sudionik u tome da smrću uništi onoga koji ima vlast nad smrću, to jest đavla i da  
oslobodi sve koji cijeli život bijahu podvrgnuti ropstvu strahom od smrti."  
(Poslanica Hebrejima 2:14,15) 
  
 Postoje nekoliko razloga zašto je snaga demona često iskorištavana u seksualnosti  
i izopačenosti. Jedan je razlog zbog izvanredno jakog prirodnog svojstva seksualnog  
privlačenja i želje za ispunjenjem. Sotona nas uvijek napada tamo gdje smo  
najslabiji. Drugi je razlog što je osnova našeg društva obitelj, a seksualni grijeh  
upropašćuje obiteljske odnose. Sotona žarko želi da naše tijelo postane sklono  
prema alkoholu, drogi, nezasitnosti, ili seksualnim  ovisnostima svih vrsti.  
Sotona namjerno potpaljuje te naše želje kako bi zavladao našim životima. 
  
 Žudjeti za tuđim bogatstvom izgleda neopasno zanimanje. Naše društvo,  
(velika većina domovinskih i iseljenih Hrvata) nimalo se ne zbunjuje u potrazi za  
bogatstvom! Poznata je stvar da oni koji imaju mnogo novaca žele imati još  
više! Odakle dolazi ta privlačnost da imamo više nego što nam treba? Apostol  
Ivan upozorava nas: "Jer ovo znajte dobro: nijedan bludnik, nijedan nečisti,  
nijedan lakomac- to jest idolopoklonik-nema dijela u Kristovu, Božjemu  
kraljevstvu!" (Poslanica Efezanima 5:5) 
  
Pohlepnost je obožavanje, a iza svakog idola stoje demonski duhovi. "Pa što  
želim reći? Da je meso žrtvovano idolima nešto? Ili da je idol nešto?"  
(Poslanica Korincanima 10:19) Sotoni nije uopće bitno kojeg idola izaberemo,  
tako dugo dok ne izaberemo pravog Boga, našeg Spasitelja, Sina Božjeg,  
Gospodina Isusa Krista. Mnogi ljudi (u domovinskoj i iseljenoj Hrvatskoj!) koji  
ne znaju apsolutno ništa o Sotoni, vragu ili đavlu postanu odani vjernici  
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pohlepnim duhu. 
  

Sotona i Hrvatska 
  
"Kako se boriti protiv te, toliko široke i toliko dugotrajne frontalne agresije laži  
na našu domovinu Hrvatsku, na naš narod, na našu povijest, na našu kulturu, na  
našu crkvu-ukratko na našu prošlost, na našu sadašnjost i na našu budućnost?"  
Strpljivo istinom, i samo istinom, čvrstom argumentiranom, boriti se u svakom  
segmentu, boriti se frontalno, ne samo braniti se, već boriti se -Agresijom istine.  
Ona mora izlaziti iz usta svakog našeg školarca i studenta, svakog radnika,  
činovnika i intelektualca, a posebno povjesničara i diplomata, ona mora izlaziti iz  
svih medija priopćavanja, iz svih znanstvenih, vjerskih i kulturnih, i državnih  
institucija. iz svih vjerskih zajednica, iz svih političkih stranaka-ona mora biti  
dugotrajna, uporna svenarodna fronta - Fronta istine. Jer - samo nas istina može  
osloboditi, ali i spasiti!" 
Istina je; naš Spasitelj, Sin Božji, Gospodin Isus Krist i nitko drugi.  
 "Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni!" 
(Ivan 14:6) 
  
 Sotona nas mrzi i ima poguban plan za nas, ali mi možemo poduzeti korake da se  
Sotonovi planovi ne ostvare. Bog nam u Božjoj riječi, Bibliji obečaje slijedeće: 
"Vi ste, dječice, od Boga i vi ste ih pobjedili, jer je veći onaj koji je u vama nego  
onaj koji je u svijetu! (Prva Ivanova poslanica 4:4) "Gospodin je vjeran i on će vas  
ojačati i sačuvati od Zloga". (Druga poslanica Solunjanima  3:3) Mi možemo znati  
da nas Bog voli. Mi možemo izabrati Njegov plan za naše živote!   
  

Istina o smrti 
  
 Statistika o smrti  je veoma impresivna, jedan prema jedan! Činjenica je da  
svaki čovjek mora umrijeti. Pitanje je samo, kada i na koji način ćemo umrijeti?  
Ljudski život gasi se iz razno raznih razloga. Prisjetimo se samo koliko je ljudi  
ubijeno i izgubilo svoje živote u vrijeme Staljinova režima. Podaci govore o 30.  
milijuna vlastitih građana! Razmislimo malo o ovoj činjenici. Ako su ti ljudi  
poubijani u razmaku od pet godina i to podijelimo sa 5. milijuna, onda dobijemo  
brojku od 16400. ubijenih ljudi dnevno. Ne samo u jednom danu, već sedam  
dana u tjednu, 365. dana u godini tijekom dugih pet godina! 
  
U vrijeme Mao Tse-tunga i revolucije u Kini, podaci govore o brojci od 50-60  
miljuna ljudi koji su izgubili svoje živote! Ako to matematički podijelimo onda  
dobijemo statistiku da je ubijeno sistematski na desetke tisuća ljudi svakoga  
dana iz godine u godinu! 
  
Smrt je uvijek prisutna među nama. Nama je suđeno umrijeti. Ne samo da  
nam je suđeno umrijeti nego i kada ćemo umrijeti. Tu sve ljudske aktivnosti  
ostaju bezpomoćne. Biblija ovako opisuje našu smrt: "I kao što je ljudima  
određeno samo jedamput umrijeti-potom dolazi sud". (Hebrejima 9:27) 
"Vjetar nitko ne može svladati, niti gospodariti nad danom smrti".  
(Propovjednik drugi dio 8:8) "Jer je plača grijeha smrt, a milosni dar Božji  
jest život vječni u Isusu Kristu, Gospodinu našem". (Rimljanima 6:23) 
 Isusova smrt na križu nije katastrofa, nego sredstvo našeg izbavljanja. Naši  
životi su u rukama svemogućeg i pravednog Boga. Smrt pobijediti može  
samo Bog, naš Spasitelj, Sin, Božji, Gospodin Isus Krist! 
  

Jednostavno i razumljivo objašnjenje o smrti. 
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 Prije nego što je napustio liječničku ordinaciju nakon pregleda bolestan čovjek  
obrati se liječniku: "Doktore, ja se bojim umrijeti. Recite mi što me čeka na drugoj  
strani?"Doktor mirno odgovori: "Ne znam!" "Ne znate?" Odgovori bolestan čovjek.  
"Vi ste kršćanin i ne znate što je na drugoj strani". Liječnik se uhvati za ručku vrata  
ordinacije. Na drugoj strani čulo se grebanje po vratima i cviljenje. Liječnik otvori  
vrata i pas skoči radostan i veseo u sobu ordinacije. Obrativši se bolesnom čovjeku  
lječnik ga upita:"Da li ste primijetili moga psa? On nikada nije bio u ovoj sobi i nije  
zna što se nalazi unutra, osim što je znao da je njegov gazda unutra. Kada su se  
vrata otvorila skočio je unutra bez bojazni. Meni je malo poznato što je na drugoj  
strani smrti, ali znam jednu stvar, moj gazda je unutra, i to je dosta!" 
  

 Laž o smrti 
  
  Smrt stoji pred čovjekom kao neizbježan svršetak života i tjeskoba postojanja.  
A to je i najvažniji filozovski i vjerski problem. Također, smrću okončava u  
tragedijama junakova borba protiv silnika ili sudbine, a za uzvišena načela. Taj se  
naš svršetak dramskih protagonista kao Sofoklove Antigone doima jednako, ili čak  
jače od stvarne pogibije znanaca. U životu vjernik nalazi utjehu da će pravednikova  
borba biti nagrađena poslije smrti, a u tragediji biva junakova žrtva najjači moralni  
priziv da slijedimo iste ideale. 
  
 Ako, te vjere u posmrtnu nagradu nema, čemu se žrtvovati za neka načela?  
Ipak to mnogi "nevjernici" čine kada se većina pokorava strahovladi. Očito ti  
pojedinci ne bi željeli dalje živjeti ako su izdali svoje principe. Takvu smrt ne bi  
označio samoubojstvom nego najvišom afirmacijom ljudskog dostojanstva. To  
znači da se čovjek ne shvaća solipsistički kao individium s isključivom u se  
zatvorenom subjektivnošću, nego je govorom, radom, i mijenjanjem povezan s  
drugim ljudima i otvoren prema univerzalnosti koja prelazi ili transcendira  
njegov život! (Napisao Ivan Supek) 
  

O istini i laži 
  

 Cijela istina i potpuna laž otkrivaju se tek vjerom u našeg Spasitelja, Sina Božjeg,  
Gospodina Isusa Krista, kada onaj isti Duh Sveti koji je nadahnjivao pisce Biblije  
pomaže u razumijevanju i spoznaji. "Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k  
Ocu osim po meni!" (Ivan 14:6) Za razliku od Boga čija je bit osnovana na istini,  
Sotona je postao oličenje prijevare. Njegovo cijelo carstvo osnovano je na lažima. 
"Vi imate đavla za oca i hočete da vršite želju svoga oca. On bijaše ubojica ljudi  
od početka i nije čvrsto stajao na istini, jer u njemu nema istine. Kad god govori  
laž, govori svoje vlastito, jer je lažac i otac laži!" (Ivan 8:44) 
  
 Mi imamo izbor. Možemo služiti Bogu, našem Spasitelju, Sinu Božjem, Gospodinu  
Isusu Kristu ili služiti đavlu (Sotoni), a možemo služiti i samome sebi! 
Smisao našeg života sastoji u svakodnevnom služenju Bogu, našem  
Spasitelju, Sinu Božjem, Gospodinu Isusu Kristu, a ne đavlu (Sotoni)!  
"A David je umro pošto je svoj život proveo služeći Bogu, pridružio se se svojim  
očevima i istrunuo!" (Djela Apostolska 13:36) 
  
 Ako prihvatimo Isusa Krista za osobnog Spasitelja učinit ćemo najveću i  
najvredniju odluku u svome životu. Ona će bitno utjecati na kvalitetu našega  
svakodnevnog života i po njoj ćemo steći zajamčenu budućnost: vječni boravak u  
nebeskom kraljestvu kod svojeg Boga i oca. Bog, naš Spasitelj, Sin Božji, Gospodin  
Isus Krist ima za svakoga uvijek nade, ali na nama je da mu otvorimo svoje srce i  
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prihvatimo ga! 
  
 Moj narod u Hrvatskoj treba Božje blagoslove, Božju milost, Božju naklonost  
kako bi mudro mogao obnoviti sve razrušeno. Ali, hrvatski narod treba biti  
pripravan za promjenu u skladu s Božjom riječju, Biblijom, jer to je jedini put  
kojim ćemo se svidjeti Bogu, našem Spasitelju, Sinu Božjem, Gospodinu  
Isusu Kristu! 
          
Naša motivacija mora se temeljiti na Božjoj riječi, Bibliji, u protivnom mi, Hrvati  
ćemo i dalje raditi kao što smo radili svih ovih stoljeća do sada, bez obzira na  
neku novu politiku, koju bi vodili ljudi, pojedinci s posve drugačijom motivacijom. 
(Gdje su bili, što su radili i što su postigli do sada "ti ljudi, pojedinci s posve  
drugačijom motivacijom?") Mudar čovjek, a onda i narod u teškim trenucima  
kušnje i sumnje obraća se za upute i savjete (koji se nalaze u Božjoj riječi, Bibliji)  
direktno Bogu, našem Spasitelju, Sinu Božjem, Gospodinu Isusu Kristu, a ne  
čovjeku! 
  
 Bez obzira na to koliko se ljudi u Hrvatskoj izjasnilo kršćanima, katolicima,  
Hrvatska neće  biti ništa više kršćanska nego što je danas, jer problem je  
kudikamo dublji i složeniji od toga. Problem je u biblijskoj nepismenosti i  
duhovnosti Hrvata! Ne vrijedi kazivati, samo komentirati, nekonstruktivno  
kritizirati i blatiti svoje sunarodnjake, nego treba svojim dugodišnjima,  
discipliniranima,i konstruktivnim djelima dokazivati! 
  
Mnogi Hrvati danas traže način na koji će utirati svoj vlastiti put u budućnost i  
koji će uglavnom ovisiti o njima samima, bez Boga. Jedni vjerujući istinski u  
biblijskog Boga, našeg Spasitelja, Sina Božjeg, Gospodina Isusa Krista, drugi  
opet misleći da mu ako i postoji nisu odgovorni i od njega ovisni, i zato svoje  
izbore i odluke donosili su u prošlosti i donose ih i danas po svojoj želji i svome  
osobnom nahođenju i uvjerenju. Rezultati takvih odluka nisu mogli biti  
drugačiji nego što su bili i što jesu, jer jednostavno nisu bili ili nisu u skladu  
s Božjim principima koji se nikad ne mijenjaju, a oni se nalaze u Božjoj riječi,  
Bibliji! 
  
 Moramo li, da bismo pravilno razumjeli ozbiljnost situacije u kojoj se nalazi naša,  
Bogom nam data domovina Hrvatska, izgubiti Hrvatsku državu? Da li je zaista  
potrebno da se ta velika tragedija dogodi nama Hrvatima, a može se vrlo lako  
dogoditi, htjeli mi ili ne priznati tu mogućnost, kako bi shvatili što nam je dragi  
Bog dao, i što još uvijek imamo! To je istina i nije laž! Ja ipak ovdje ne iznosim  
osobno stajalište nego biblijsku perspektivu razumijevanja i gledanja. 
  
 Mi, Hrvati, možemo ignorirati Božju riječ i ne vjerovati Bibliji, koja nam  
nepokolebljivom sigurnošću stavlja istinu pred oči. Sve tvrdnje nevjernika ne  
mogu to pobiti, pa makar se netko od njih i čvrsto držao svojih stajališta. To  
ništa ne mijenja činjenice o kojima Božja riječ, Biblija piše Mi možemo ne  
vjerovati u Boga, našeg Spasitelja, Sina Božjeg, Gospodina Isusa Krista, ali to  
ne znaći da On ne postoji!  
  
(Svi citati su preuzeti iz prijevoda Biblije u nakladi "Kršćanske sadašnjosti.) 
  
Zvonko B. Ranogajec, 
Kršćanski Tv producent i pisac iz iseljene Hrvatske. 
  

Zvonko B. Ranogajec 



 10 

Kratka Autobiografija 
  

 Rođen sam 1941. godine u Zagrebu, Hrvatska. Hrvat po nacionalnosti. Otac  
Andrija i majka Božena Ranogajec. Zlatko, Zvonko, Božidar i Marija njihova su djeca.  
Hrvatsku sam ilegalno napustio 1960. godine. Živio i radio sam u Zapadnoj  
Njemačkoj sedam godina (196o.-1967.) U Kanadi nešto manje od tri godine  
(1967.-1970.). U sjedinjenim američkim državama živio i radio sam kao Janitor  
od 1970. godine do 20o6. godine.U braku sam sa suprugom Jagicom od 1965. godine.  
Imamo kćer Boženu udanu Hudek i unuku Lily i novo rođenog unuka Willija. 
       
Vjernik sam, kršćanske vjeroispovijedi. Davne 1978. godine vjerom sam  
prihvatio Isusa za svog osobnog Spasitelja i postao "biblijski nanovo rođen vjernik".  
Bog, naš Spasitelj, Sin Božji, Gospodin uvijek i u svemu je na prvom mjestu u  
mome životu! Njemu zahvaljujem za milost, neograničenu ljubav, talent, disciplinu  
i upornost.  
  
Više od tridesetlijeća svjedoćim filmskom i televizijskom kamerom i pisanim  
tekstom kršćanstvo i život ljudi (Hrvata), u suradnji sa mojom suprugom Jagicom.  
Božja milost i bezuvjetna i neizmjerna ljubav u meni, koja je plod Božje ljubavi,  
motivirala me i motivira me i danas da bez novčanih naknada, sponzora i  
priznanja proizvedem više od 250. dokumentarno-povijesnih hrvatskih filmova,  
TV emisija, priloga i TV intervjua u Hrvatskim zajednicama Sjeverne Amerike na  
hrvatskom i engleskom jeziku, a njihova svrha je osvjetljivanje istine o življenju  
i djelovanju iseljenih Hrvata, njihovim vjerskim, i društvenim zajednicama i  
njihovim političkim, kulturnim i sportskim udrugama, kao i o pojedinim ljudima,  
Hrvaticama i Hrvatima! 
  
U međuvremenu proizveo i snimio sam više od 50 filmova i TV emisija koje  
obrađuju nebiblijske i biblijske teme razumijevanja i gledanja kroz kršćansku  
perspektivu. Napisao sam na stotine tekstova i članaka iz nebiblijske i biblijske  
perspektive razumijevanja i gledanja posvećeni iseljenim i domovinskim Hrvatima  
na hrvatskom jeziku koji se redovito objavljuju u domovinskoj i iseljenoj Hrvatskoj.  
Napisao sam moj životopis pod naslovom "Nanovo rođen" na hrvatskom jeziku.  
Godinama tražim nakladnika za knjigu, ali do sada nitko se nije zainteresirao. 
  
Ja sam Hrvat i radim za svoje. Da sam bilo koje nacionalnosti, radio bih istu stvar  
za tu nacionalnost. Moja je molitva da nastavim svojim životom i vjerom u  Boga,  
našeg Spasitelja, Sina Božjeg, Gospodina Isusa Krista i televizijskom kamerom  
svjedočiti živote ljudi, živote moje obitelji, živote moje braće i sestara iseljenih  
Hrvata, i da ostavim nasljedstvo u riječi i slici generacijama Hrvata koje dolaze  
poslije mene!  
  

Istina i nije laž 
  
 Istina je i nije laž da sam posljednjih deset godina uporno tražio način kako i na  
koji javno prikazivati moje mnogobrojne izvanredno vrijedne i kvalitetne  
dokumentarno-povijesne  filmove, TV emisije, priloge i TV intervjue domovinskim  
i iseljenim Hrvatima diljem svijeta! 
  
Da li sam uspio do danas? Djelimično. U razdoblju između 1988. i 2005. godine  
moji filmovi, TV emisije, prilozi i TV intervjui prikazivali su se redovito na Hrvatskom  
satelitskom TV programu za Sjevernu Ameriku! 
       
Posljednjih nekoliko godina ponudio sam Hrvatskoj državnoj televiziji HRT-a 
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HTV svoje mnogobrojne filmove i TV emisije o hrvatskom iseljeništvu na otkup, ali  
do danas nisam dobio odgovor! Oni su jednostavno odlučili ignorirati moje filmove,  
TV emisije, priloge i TV intervjue i mene osobno! Zašto? Bože, oprosti im jer  
zaista ne znaju što čine!      
        
 Ovim putem otvoreno i javno apeliram na iseljene i domovinske Hrvate da  
dignu svoj glas i zatraže od Hrvatske državne televizije HRT-a / HTV-a da se što  
prije zainteresiraju za ove vrijedne i veoma kvalitetne dokumentarno-povijesne  
filmove, TV emisije, priloge i TV intervjue proizvedene u iseljenoj Hrvatskoj od  
strane hrvatskog producenta koji živi i djeluje u iseljeništvu punih 50. godina! 
(Moja malenkost!) 
  
Zašto da to činimo? Narod koji se ne sjeća što je bilo jučer, nezna što je  
danas, niti zna što će biti sutra! 
  
P.S. Pogledajte na internet YouTubeu samo jedan mali broj mojih filmskih i  
TV priloga (35) koja su dostupna svakoj kući, svakom Hrvatu diljem svijeta koja  
posjeduje računalo. Prosudite ili uvjerite se sami da li u svemu tome ima istine  
ili laži! Moja Internet YouTube adresa:  zranogajec1  
  

Biblija je drastično promijenila moj život 
  

Budući da moj otac nije bio vjernik kršćanske vjeroispovijedi, u našoj obitelji od  
šest članova Božja riječ, Biblija se nije nalazila. Do 35. godine moga života moj vjerski  
život svodio se doslovno samo na tradiocionalnu proslavu rođenja Isusa Krista (Božić) i  
Njegova uskrsnuća (Uskrs).  
Prijelomni trenutak dogodio se u 35-oj godini moga života. Neočekivano i iznenada  
pojavila se užasno teška i potpuno nerazumljiva bipolar psihička bolest u mome  
mladom životu!U tim trenucima susreo sam se s Biblijom, Božjom riječju koju mi je  
poklonio moj prijatelj Josip, vjernik kršćanske vjeroispovijedi. Počeo sam čitati Bibliju  
koja mi nažalost tada nije pomogla apsolutno ništa, jer nisam ništa razumio! Od tada  
prošlo je punih 34. godine.  
Nisam se rastavljao od Božje riječi, Biblije iako sam prvih nekoliko godina imao  
velikih poteškoća sa razumijevanjem Božje riječi, Biblije, a moja teško razumljiva  
kronična psihička bipolar bolest mi je još više otežavala čitanje i razumijevanje Božje  
riječi, Biblije. Mogu slobodno i iskreno reći da je Božja riječ, Biblija drastično  
promijenila moj život 
  

Vaš brat u Kristu, Gospodinu našem, 
Zvonko B. Ranogajec 

Kršćanski TV producent i pisac iz iseljene Hrvatske. 


