
QUÁN BAR CÔNG GIÁO Ở THỦ ĐÔ TOKYO NHẬT BẢN 

 

Nhật Bản là quốc gia Á Châu đông dân với hơn 126 triệu người nhưng 

cũng là quốc gia có tỉ số Công Giáo thấp nhất với 0,03% nghĩa là chỉ có 

khoảng 500 ngàn tín hữu Công Giáo. 

Trong một bối cảnh con số tín hữu Kitô khiêm tốn như thế, các vị Linh Mục 

Thừa Sai Công Giáo hoạt động tích cực tối đa để phục vụ người dân Nhật 

Bản, Công Giáo cũng như không Công Giáo, với hy vọng có thể đưa thêm 

vài chục người gia nhập Giáo Hội Công Giáo .. Trong số các sinh hoạt mục 

vụ đặc thù của các vị Thừa Sai tại Nhật Bản có việc giúp các đôi bạn trẻ 

không Công Giáo cử hành hôn lễ nơi nhà thờ Công Giáo. 

Hàng năm có khoảng từ 40 đến 50 cặp xin cử hành nơi nhà thờ Công Giáo. 

Người ta tự hỏi các đôi tân hôn này tìm kiếm gì nơi nhà thờ Công Giáo? Ý nghĩa cho cuộc sống ư? - Chắc 

chắn như thế! Hoặc tìm kiếm THIÊN CHÚA chăng? - Không hẳn như vậy! Thế nhưng, các Linh Mục Công 

Giáo vẫn dành thời giờ để giúp các bạn trẻ không Công Giáo cử hành hôn lễ nơi nhà thờ 

Công Giáo vì đây là cơ hội ngàn vàng để nói với họ về THIÊN CHÚA và về Giáo Hội. Thông thường, các 

buổi cử hành hôn lễ nơi nhà thờ Công Giáo luôn để lại kỷ niệm khó quên và mang đến kết quả tốt đẹp 

sau đó. 

Xin trưng dẫn trường hợp đặc thù khác liên quan đến cố gắng mục vụ của các Thừa Sai Công Giáo tại 

Nhật Bản. 

Năm 1980 Cha Georges Neyrand - Linh Mục thuộc Hội Thừa Sai Paris (MEP) - có sáng kiến mở một quán 

BAR phục vụ nước giải khát, cà phê, rượu và bia như một ”Cứ Điểm Truyền Giáo”. Cha đặt tên là quán 

”Épopée” và chuyển sang tiếng Nhật ”utsusukushii bôken” có nghĩa là ”Cuộc Phiêu Lưu Kz Diệu”. Xin 

nhường lời cho anh Jean-Sébastien Courteilles, 27 tuổi, người Pháp, giới thiệu về quán Épopée nằm 

trong khu phố sang trọng Kabukicho ở Shinjuku ngay giữa lòng thủ đô Tokyo của Nhật Bản. 

Dẫu rằng quán Épopée giống như bao quán khác trong khu phố nhưng lại là quán đặc thù nhất, nếu 

không muốn nói là kz-lạ nhất. Bởi lẽ quang cảnh nơi đây hoàn toàn khác biệt. Ánh sáng yếu ớt kèm với 

điệu nhạc cổ điển êm dịu khiến cho quán mang bầu khí vừa thân mật vừa kín đáo. 

Thêm vào đó các chai nước chai rượu chai bia với kích thước và dung lượng nho-nhỏ đủ cho một người 

dùng được trưng bày rải rác trong quán gây cho khách hàng cảm giác vừa ấm cúng vừa thoải mái như 

đang ở nhà. 

Mỗi khi khách ngồi vào bàn và chọn xong nước uống, người hầu bàn sẽ mang đến cho khách một đĩa 

nhỏ thức-ăn-nhẹ do chính tay anh dọn. Và chính lúc này tỏ hiện cái đặc-thù của quán Épopée. Thông 

thường, nơi các quán nước Nhật Bản có một khoảng cách xa xôi lạnh lùng giữa người phục vụ và khách 

hàng, thì nơi quán Épopée, người hầu bàn chuyện trò và tạo mối liên hệ với khách. Và đường dây thân 



hữu nối liền tức khắc. Chẳng bao lâu sau câu chuyện trao đổi tư tưởng quan niệm về một đề tài hoặc 

một biến cố nào đó lan nhanh trong quán và lôi kéo mọi thực khách có mặt hăng say nhập cuộc. 

Quán Épopée đúng thật là quán bán nước. Khách đến đây để uống nước ngọt, rượu hoặc bia và thưởng 

thức món ăn nhẹ của quán. Nhưng quán cũng là nơi gặp gỡ trao đổi và bàn luận. Quầy bán hàng có hình 

chữ U bao quanh các nhân viên phục vụ. Tất cả các thực khách có thể dễ dàng tham dự cuộc thảo luận 

chung. Nơi quán Épopée không có khách đơn côi cô độc. Mọi người có thể nói về đủ thứ, đủ chuyện, kể 

cả những chuyện trên trời dưới đất, không đụng tới ai cũng không bàn về vấn đề gì. Ai muốn nói gì thì cứ 

nói. Thế rồi cũng có lúc câu chuyện chuyển sang vấn đề thần học. Người ta nói về THIÊN CHÚA, trình bày 

về niềm tin nơi THIÊN CHÚA. 

Một nét đặc thù khác của quán Épopée là các người hầu bàn đều là ngoại quốc: Đại Hàn và Pháp. Trong 

khi thực khách là người Nhật. Do đó thường diễn ra các cuộc tranh luận và trao đổi văn hóa. Đây cũng là 

chủ ý nhắm tới của Cha Georges Neyrand khi ngài khai mở quán nước Épopée nằm ngay nơi trung tâm 

thủ đô Tokyo. 

Quán mở rộng cho tất cả mọi người, không loại trừ ai, thuộc bất cứ tôn giáo hoặc quốc tịch nào. Trong 

quán cũng trưng bày rải rác trên các kệ sách các tác phẩm Công Giáo. Thực khách cũng có thể nêu lên 

các thắc mắc liên quan đến tôn giáo và sẽ được Chủ Quán giải đáp thỏa đáng. Hiện nay Chủ Quán là ông 

Shindo Shigemitsu, một tín hữu Công Giáo Nhật. Ông nối tiếp sự nghiệp của Cha Georges Neyrand vì Cha 

đã bước vào tuổi 90. 

Nói cho đúng, quán nước Épopée là nơi quy tụ giữa các bạn bè thân hữu. Chính sự kiện người hầu bàn 

trò chuyện với khách hàng tạo nên bầu khí thân thiện và cởi mở. Ai ai cũng có thể đến quán. Ai ai cũng 

có thể trở thành khách hàng quen thuộc của quán. Như thế, quán Épopée trở thành nơi chốn phúc lành 

trao tặng món quà vừa văn hóa vừa thiêng liêng cho bất cứ ai cần được lắng nghe, tìm kiếm hơi ấm tình 

người và niềm tin nơi THIÊN CHÚA là CHA. 

... ”Như vậy, chúng ta sẽ không còn là những trẻ nhỏ, bị sóng đánh trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý, 

giữa trò bịp bợm của những kẻ xảo quyệt khéo dùng mưu ma chước quỷ để làm cho kẻ khác lầm 

đường lạc lối. Nhưng, sống theo SỰ THẬT và trong tình BÁC ÁI, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương 

diện, vươn tới Đức Chúa GIÊSU KITÔ vì Ngài là ĐẦU. Chính Ngài làm cho các bộ phận ăn khớp với 

nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể hoạt 

động theo chức năng của mình. Như thế, Đức Chúa GIÊSU KITÔ làm cho toàn thân lớn lên và được xây 

dựng trong tình BÁC ÁI .. Vì thế, anh chị em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người 

phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối. Anh chị em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh chị em, 

và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh THIÊN CHÚA để thật sự 

sống công chính và thánh thiện. Bởi thế, một khi đã cởi bỏ sự gian dối, mỗi người trong anh chị em 

hãy nói SỰ THẬT với người thân cận, vì chúng ta là phần thân thể của nhau” (Thư gởi tín hữu Êphêxô 

4,14-16/22-25). 

(”MISSIONS ÉTRANGÈRES de Paris” (Asie et Océan Indien), N 445, Décembre 2009, trang 23-25) 
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