
ПИСАЦ КЊИГЕ "КОГА ИМА НА НЕБУ" ХАЏИ ДРАГАН Б. ПОПОВИЋ 0 СВЕТОЈ ЗЕМЉИ И СТАРОМ И 
НОВОМ ЗАВЕТУ 

Пут у редове Библије 
Света земља је простор у коме се сусрећу Бог и човек. Јерусалим је град којим нико није владао дуже 
од 30 годииа, зато то није град ни арапски, ни јеврејски, нити било чији осим божји, каже аутор књиге 

ЗАХВАЛАН сам Богу 
што ме је удостојио да 
четири пута обиђем Све-
ту земљу и светиње у 
њој, да много тога ви-
дим. А онај ко је много 
добио од њега ће се 
много и тражити. Жеља 
ми је да пренесем људи-
ма своје искуство и са-
знање, а оне који плани-
рају поход у Свету зе-
мљу, овом књгигом при-
премим за тај п^. 

Овим речима Хаџи Дра-
ган Б. Поповић, објашња-
ва настанак своје недав-
но објављене књиге "Ко-
га има на небу?", Света 
земља у Старом и Новом 
завету. Поповић је један 
од дугогодишњих преда-
вача у православноЈ миси-
онарској школи цркве 
Светог Александра Нев-
ског у Беофаду. 

БИБЛИЈСКО 
МЕСТО 

- ОВА књига је поку-
шај да се преко библиј-
ских места и догађаја 
редом, синоптичким 
стилом, стилом светог 
апостола Јеванђелисте 
Луке, приближи читаоцу 
Стари и Нови завет кроз 
Свету земљу. Када се 
нађете на том простору 
осеЋате се као да сте 
ушли у редове Библије. 
У ствари, Света земља је 
један изузетан дожи-' 
вљај историје као све-
тог простора, у коме се 
сусрећу Бог и човек, а 
ова књига управо гово-
ри и о томе - каже Попо-

вић. 
Књига је путопис писан 

као енциклопедија. Од-
реднице ове јединствене 
енциклопедије су сва ме-
ста на којима су се оди-
грали догађаји из Светог 
писма и све светиње и.ма-
настири који се налазе у 
Светој земљи. Овом књи-
гом Хаџи Драган Поповић 
успео је и људима који не 
знају Свето писмо и нису 
упуЋени у хришћанство, 
на најбољи начин да при-
ближи и објасни догађаје 
из Свете земље. 

На самом почетку књи-
ге Хаџи Поповић нас упо-
знаје са историјом Свете 
земље, климом, геогра-
фијом, народом, владари-
ма, језиком. Овде наила-
зимо чак и на објашњење 
и порекло различитих на-
зива Свете земље од на-
зива Ханаанска земља до 
данашњег - Палестина. 

У тематику књиге уво-
ди нас текстом о право-
славном поклоништву, о 
првим поклоницима у 
историји хришћанства, о 
традицији поклоништва у 
нашем народу. Овде се 
налазе и подаци о ходоча-
шћима српских владара и 
путописима које су оста-
вили као сведочанство. 
Наравно посебна пажња 
посвећена је путовањима 
првог и највећег српског 
ходочасника у Свету зе-
мљу - Светом Сави. 

- У српском народу 
постоји велика традици-
ја ходочасништва, нагла-
шава Поповић. - Некад 
су читави градови у Ср-
бији испраћали и доче-

кивали поклонике, а 
има градова, као што су 
Јагодина, Пирот, Ниш, и 
други, из којих су готово 
сви угледни људи ишли 
на поклоњв»4е. 

Српски владари, а и 
обичан свет, богатб дару-
јући светиње и подижући 
задужбине оставили су 
трагове своје побожности 
свуда на Истоку. Отуда се 
српска имена налазе у чи-
туљама по црквама и ма-
настирима. 

СРПСКЕ 
ЗАЈДУЖБИНЕ 
- Поменућу само неке 

нцјзнача]ни]е српске за-
дужбине као што су Са-
ла Та]не вечерв на Сио-
ну, ко]и ]е Свети Сава 
1229. г откупио силним 
златом. Затим, манастир 
Светих Архангела у Је-
русалиму, задужбина 
Крал>а Милутина (1315), 
манастир Светог Ђорђа 
и Јована Богослова у 
Акри, манастир Светог 
Јована Богослова на Си-
нају, такође задужбину 
Светог Саве и многе 
друге. На жалост, данас 
ни једна задужбина у 
Светој земљи не припа-
да Србима - наглашава 
Поповић. 

Прича о Старом завету 
у овој књизи започиње од 
праоца Ноје. Обилазак 
светих места Новог заве-
та креће најавом рођења 
светог Јована Крститеља 
и његовим родним местом 
Еин-Каремом а завршава 
се манастиром свете Ека-

тарине као велелепном 
круном. Објашњавајући 
догађаје и значај свих тих 
места и светиња, Поповић 
објашњава и свако име и 
сваки назив који се поја-
вљује тако да читаоцу ни-
шта не остаје нејасно и 
непознато. Он то чини јед-
ноставним и јасним изра-
зом да га свако може раз-
умети. 

Књига је бргато илу-
стрована са више од 70 
фотофафија у боји, гео-
графским картама, Свете 
земље, Јерусалима, мапа-
ма цркава и манастира. 

- На]више )е фотогра-
фи]а светих икона и све-
тих мошти из коЈих је по-
текло миро. То ]в чуде-
сни миомирис веома ]ак 
као да сте ушли у бочи-
цу парфвма, али види се 
да ни]е мирис од овога 
света. Издво]ио бих ико-
ну Мајке Божије тавор-
ске из које Јв потекла 
крв, за ко]у ]е утврђено 
да нема крвну групу. За-
тим, икону Ма]ке Божије 
из Рамале. То је чисто 
православно палестин-
ско насел>е ко]е нам ]е 
познато из честих упада 
и палестинских фунда-
менталиста и Израела-
ца. Многа чудеса се до-
гађају на том светом 
простору. Јерусалим је 
град којим нико ни]е 
владао дуже од 30 годи-
на зато то није град ни 
арапски, ни јевре]ски, 
нити било чиЈи осим 
град БожиЈи - закључује 
Поповић. • 

МАРИЈА ПЕТРИЧЕВИЋ 


