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Thầy Basile Nassa Ouedraogo (1955-1983) chào đời tại Baam-

Kongoussi, nước Haute-Volta, ngày nay là Burkina-Faso (Phi Châu). 

Ngay từ nhỏ Basile đã mơ ước trở thành Linh Mục. Cậu ý thức THIÊN 

CHÚA mời gọi cậu sống khó nghèo và dâng hiến cuộc đời phục vụ 

người nghèo. Lớn lên, vì những giao động trong xã hội, Basile gần 

như bỏ rơi { định. Mãi đến năm 25 tuổi, nhờ nhận học bổng, anh 

sang Pháp học một năm thần học tại ”Trung Tâm Gioan Phaolo II”. 

Trung Tâm do cộng đoàn Emmanuel thành lập với mục đích giúp 

người trẻ chuẩn bị tiến lên chức Linh Mục. Từ đây anh sung sướng 

theo đuổi việc học. Cùng lúc anh tỏ ra trưởng thành và có tinh thần 

cầu nguyện sâu xa. 

Năm học chấm dứt, Đức Giám Mục giáo phận đề nghị anh chọn một 

trong hai quyết định: hoặc ở lại Pháp hoặc trở về Haute-Volta và tiếp 

tục học thần học trong đại chủng viện của quê nhà. Basile chọn trở lại Haute-Volta. 

Tháng 9 năm 1981 anh gia nhập đại chủng viện Thánh Gioan ở Ouagadougou. Tháng 5 năm 1982, thầy 

Basile khoác áo chùng trắng, y phục của các Linh Mục ở Haute-Volta. Thật là ngày vui mừng. Để đánh 

dấu niềm vui, thầy mời bà con bạn bè tham dự Thánh Lễ. Nhưng thầy đặc biệt chú { đến các trẻ em và 

người tàn tật thầy từng giúp đỡ. Thầy ưu tiên dành những hàng ghế danh dự cho các em bé và người 

tàn tật. Họ chiếm một chỗ rộng lớn trong trái tim quảng đại của thầy. 

Thầy Basile vừa là thành viên phong trào ”Canh Tân Trong Đặc Sủng Thánh Linh” vừa là nhân viên thiện 

nguyện của cộng đoàn ”Arche - Con Tàu”. Cộng đoàn chuyên săn sóc người tàn tật do ông Jean Vanier 

người Canada thành lập. 

Cuộc sống bình lặng trôi qua trong hai năm. Mùa thu năm 1983, thầy Basile bị nhiễm độc nơi thận. 

Không thể chữa trị ở Haute-Volta, thầy được đưa khẩn cấp sang Pháp, nơi thủ đô Paris. Sau thời gian 

chẩn bệnh, bác sĩ cho biết: từ đây thầy phải sống triền miên dưới sự kiểm soát của bác sĩ. Đây là điều 

thầy không thể thực hiện ở Haute-Volte. Do đó, thầy phải chọn một trong hai: Hoặc sống lưu đày ở Pháp 

để chữa trị, hoặc trở lại quê hương để chết. Thầy chọn giải pháp thứ hai. 

Đầu tháng 11 năm 1983, thầy Basile được đưa trở lại Haute-Volta. 

Thầy biết rõ mình không sống lâu. Ngày 17-11, Cha Giám Đốc đại chủng viện chính thức cho thầy biết giờ 

chết đến gần. Từ đó, Cha luôn ở cạnh thầy để giúp thầy hoàn thành hy lễ. Thầy can đảm từ bỏ ước 

nguyện trở thành Linh Mục của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 



Thầy sống giây phút cuối đời như hạt lúa mì chôn vùi vào lòng đất để trở thành hoa trái giúp ích tha 

nhân. Thầy sốt sắng chuẩn bị ra đi về Nhà Cha trong yêu thương và trong cầu nguyện. Nơi phòng bệnh ở 

nhà thương, thầy lo lắng cho người khác hơn là để { đến nỗi đau đớn của mình. 

Trước khi từ trần, thầy Basile để lại di chúc tinh thần cho những người thầy thương mến nhất. Đây là 

đêm cuối cùng, đêm mà thầy trông thấy thần chết đến gần. Đây cũng là đêm thầy đau đớn nhiều nhất, 

cầu nguyện nhiều nhất và được yêu thương nhiều nhất. 

Với cha mẹ: ”Xin cho tình yêu ngự trị trong đại gia đình và xin cho tất cả biết vun trồng tình liên đới cùng 

sự hòa hợp”. 

Với các chủng sinh: ”Xin cho các chủng sinh trung thành với Đức Chúa GIÊSU KITÔ, biết sống khiêm tốn 

và yêu chuộng sự cầu nguyện”. 

Với nhóm cầu nguyện: “Tôi khuyến khích mọi người chuyên chăm cầu nguyện. Tôi khuyên nhủ đừng ai 

nản lòng, cho dù xem ra bề ngoài chúng ta không được Chúa nhậm lời, bởi vì, thánh ý THIÊN CHÚA 

không luôn luôn là ý của con người. Tôi khuyên anh chị em tiếp tục cầu nguyện với lòng kiên trì. Xin 

đừng ai tìm kiếm điều kz diệu, nhưng trước hết là tình bác ái huynh đệ, ngay cả trong việc cầu nguyện 

cũng thế. Xin cho mọi người có lòng bác ái, nếu không, lời cầu nguyện của anh chị em chỉ là lời nói đùa!” 

Với các nữ tu: “Xin cho các chị trở thành những nữ tu thánh thiện. Xin Chúa củng cố chị em trong ơn gọi 

và xin cho chị em trở thành họa ảnh của Đức Chúa GIÊSU KITÔ”. 

Với các Linh Mục: ”Xin cho các vị biết thương yêu nhau để người dân, khi nhìn thấy các vị sống, sẽ trầm 

trồ khen ngợi rằng: các ngài đúng thật là người thuộc về Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Con cầu xin cho giáo 

phận có nhiều Linh Mục, nhiều Linh Mục thánh thiện”. 

 

Với Đức Giám Mục giáo phận: ”Xin cho Đức Cha đúng thật là người cha của toàn giáo phận. Xin cho Đức 

Cha biết chăn dắt đoàn chiên với chính tinh thần của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, nghĩa là dịu hiền như một 

người cha”. 

Với các nhân viên y tế nhà thương: ”Tôi cầu nguyện và sẽ cầu nguyện xin Chúa ban cho quí vị lòng kiên 

nhẫn và bác ái để phục vụ người bệnh. Y khoa thật hữu hiệu nhưng chính THIÊN CHÚA mới chữa lành”. 

Chiều thứ bảy 19-11-1983, thầy Basile Nassa Ouedraogo êm ái ra đi về Nhà Cha, hưởng dương 28 tuổi. 

... ”Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Ngài chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh 

diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. Hãy cùng tôi ngợi khen THIÊN CHÚA, ta đồng 

thanh tán tụng danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa và Ngài đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh 

hoàng. Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và 

Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn” (Thánh Vịnh 34 2-7). 

(Daniel-Ange, ”Les Témoins de l'Avenir”, Le Sarment FAYARD, 1989, trang 234-252) 
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