Krishna
God van de liefde en kracht
Krishna is waarschijnlijk de populairste god in India. Er zijn overal beelden, afbeeldingen en
zelfs stripboeken. Hij is te herkennen aan zijn blauwe huid en fluit. Krishna is zo populair
omdat hij de mensen leert hoe je een goed leven leidt.
Krishna, daar moet ik toch zeker iets over kwijt. Krishna is één van de populairste goden in
India. Overal kom je hem tegen. Niet alleen in tempels, nee, zeker niet. Ook in stripverhalen,
op internet, gewoon op straat - ja, en zelfs op flipperkasten!.
Elk jaar viert men in India Krishna's verjaardag met een groot feest. Dan bouwen ze
menselijke piramides om de trofee te kunnen pakken die hoog boven de straat hangt.
Krishna is gemakkelijk te herkennen aan zijn blauwe huid en aan zijn fluit. Vaak wordt hij
afgebeeld als herder...Of samen met allerlei leuke vriendinnetjes..Of als baby.
Krishna is de God van de Liefde en de Kracht. Hij is zo belangrijk omdat hij de mensen leert
hoe je een goed leven leidt. Het belangrijkste verhaal over Krishna is de Bagavad Gita.
Daarin wordt beschreven hoe Krishna, Arjuna te hulp komt.
Arjuna is een krijger die in oorlog is met zijn familie. Arjuna weet niet wat hij moet doen:
vechten of niet. Krishna leert Arjuna dan te doen wat hij moet doen - zijn plicht. "Arjuna, je
bent een krijger en krijgers vechten. Doe niet wat je wilt, maar doe wat moet". Dit advies is
de kern van het Hindoeïsme.
Vandaar natuurlijk dat Krishna een enorm populaire vent is. Hij wordt in India door jong en
oud op handen gedragen - en zijn er ook echte volgelingen die van hem houden en heel hun
leven op hem afstemmen. Ja, ze zorgen echt voor hem. Hier geven ze hem een bad (ha!) samen met zijn geliefde. ?
Krishna is ook ver buiten India populair geworden.Ook bij de Hare Krishna's. Dat is een
sekte die uit het hindoeïsme is voortgekomen en die zich alleen maar met die fantastische
Krishna bezighoudt. Je kent ze misschien wel, die gasten die vaak oranje kleren dragen en
een heel apart staartje op hun hoofd hebben. Ze zingen Krishna's naam: Hare Krishna, Hare
Krishna, Hare Rama? om dichterbij hun god te komen. Heel ritmisch en muzikaal allemaal.
Ze dansen en zingen! Ze houden zelfs rockconcerten!

