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Biografowie porównują Marcela Vana (1928-1959) do św.
Teresy od Dzieciątka Jezus. Duchowa więź między nimi zdaje się
potwierdzać trafność tego porównania. Van doznał duchowego
przebudzenia, gdy przeczytał
Dzieje duszy. Opublikowana
znaczna część korespondencji
brata Marcela, redemptorysty,
odsłania nie tylko to, co wietnamski kandydat na ołtarze ma wspólnego ze świętą francuskiego Karmelu. O ocalenie jedynych pism
Vana, pochodzącego spod Hanoi,
zadbał w sposób wprost heroiczny
jego mistrz nowicjatu, Antonio
Boucher („Brodaty Jezus”). Przepisywał, za jego wiedzą, listy,
które potem wywiózł do Kanady,
chroniąc przed komunistycznym
reżimem. Z listów (adresowanych
do Jezusa, przełożonych, rodziców, znajomej z rodzinnej wioski
itd.) wyłania się droga wiary dorastającego brata Marcela. Jezu
sowi, swemu Umiłowanemu Bratu, mówił o wszystkim, nawet
o swoim nieuzasadnionym przekonaniu, że osobisty wygląd zewnętrzny mógłby pomóc w przyjęciu do zakonu. Prawdopodobnie
chciał wyglądać na zdrowego

chłopaka. Do miłości Jezusa
przekonywał swą siostrę, podając
dewizę: „ufność i miłość”. Gdy
w 1955 roku został aresztowany
i skazany na 15 lat gułagu, okazał nie tylko upór, ale męstwo
i mądrość. Więzienie przyjął jako łaskę: „w więzieniu, tak jak
w miłości Jezusa, nic nie może
mi odebrać broni miłości”. Nie
zmienił zatem zdania, które wyraził rok wcześniej, będąc na wolności: „wiem, że nie jestem godny otrzymać od Jezusa szczęścia
męczeństwa, jeśli go udzieli, będzie to jedynie skutek Jego nieskończonej czułości”. W listach
pisał nie tylko o sobie. Obserwował otaczający go świat i martwił
się o innych. Swego przełożonego prosił o modlitwę, by przetrwał czas więzienia, a także
o to, by doznane podczas prześladowań drżenie i lęk nie zabrały
mu radości życia. Był przekonany, że za tym doświadczeniem
stała wola Jezusa, który go bardzo kocha. W lekturze korespondencji brata Marcela pomaga
spora liczba świadectw o nim,
które zamieszczono w aneksie do
książki.
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