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Že od leta 1998 pisatelj Alojz Rebula na
povabilo uredništva verskega tednika Dru-
žina piše kolumne pod stalnim naslovom
Čredo. Dnevniku je leta 1967 zaupal, da bi
rad napisal knjigo, ki bi ji dal naslov Zakaj
verujem. Želje ni uresničil, izbral pa je 140
prispevkov za knjižno objavo. Zadnja (Božič
ob aferi VVikileaks) sega leto nazaj, že v prvi
{Verjeti, to je gledati onkraj vseh gora) pa je
povzel jedro naslova Čredo, ki ni njegov,
ponudilo mu ga je uredništvo, a mu noben
drug ne bi bil bolj všeč: »Verjeti, to je rasti iz
najglobljega humusa biti. Verjeti, to je gledati
onkraj vseh gora. Verjeti, to je pričakovati on-
kraj vseh pričakovanj.«
Založba je knjigo in avtorja predstavila tudi
na knjižnem sejmu v pogovoru s kardina-

lom dr. Francem Rodetom, ki gaje usmerjal
filozof pater dr. Edvard Kovač. Rodeta, ki je
napisal spremno besedo, je Kovač spomnil
na anekdoto o pokojnem kardinalu Lu-
stigerju - ko je bil še zadnjič v stavbi Aka-
demije, se je ozrl na sliko kardinala Riche-
lieuja in dejal: »Odhajam tja, kjer ne bo več
kardinalov.«. Slovenski kardinal je odgovoril
z domislico: »Mislim, da bo v nebesih veliko
lepše, ko ne bo kardinalov.« Rebulo, ki je v
slovensko literaturo vnesel tradicijo fran-
coskih bogoiskateljev, kakršen je bil Ma-
ritain, je Kovač vprašal, ali bo presenečen
oziroma ali se mu bo zdelo prav, če bo v ne-
besih srečal mladostnega prijatelja Friedri-
cha Nietzscheja. Pisateljev odgovor je bil
odločen, kot je odločna njegova apologija
krščanstva: Nietzsche kot iskalec smisla biti
ima mesto v nebesih, bil je človek, zmožen
velikega trpljenja, absolutno krhek, pred-
vsem pa velik poet.
Smo tik pred Miklavžem. Zato le še ena od
misli Rebule iz pogovora za zadnjo Druži-
no, v katerem je priznal, da je njegova prva
slaba lastnost nagnjenje k napuhu: »Vera je
dar. Dar, ki ni podarjen za zmeraj. In ta dar
si sam izdariš. Bog ni Miklavž, Bog hoče so-
delovanje. Verujemo iz čistosti in ponižnosti
srca.« (i p)


