Хрещення Київської Русі – одна з найвизначніших
подій в історії духовного та культурного розвитку
нашого народу
(28 липня відзначають свято
Володимира Великого та День
Хрещення Русі)
Небагато імен на скрижалях історії
можуть порівнятися за значенням з
ім'ям святого рівноапостольного
Володимира, хрестителя Русі, який на
століття вперед зумовив духовні долі
православного народу.
День Хрещення Київської РусіУкраїни – державна пам'ятна дата
в Україні на честь Хрещення Русі,
що відзначається щорічно 28 липня – у день пам'яті святого рівноапостольного
князя Володимира.
Хрестити Київську Русь і проголосити християнство державною релігією
припало князю Володимиру Великому. Прийшовши до влади за допомогою
варязької дружини і язичницької еліти, Володимир задля їхніх інтересів
запровадив язичницький пантеон богів. На місці старого капища (язичницького
храму, що розміщений за вівтарем і призначений для розміщення статуй), де
стояла подоба Перуна, з'являються 7 різноплемінних богів — Перун, Дажбог,
Хорс, Стрибог, Сімаргл, Мокош, Велес.
Але трохи згодом Володимир переконався, що для зміцнення держави та її
престижу потрібна нова віра. Київська держава підтримувала найтісніші стосунки
з Візантією — найбагатшою, могутнішою і найбільш культурно впливовою
державою того часу. Так він вирішив прийняти християнство та охрестити весь
свій народ. Крім того, бабуся князя Володимира, Ольга, була православною
християнкою.
Княгиня
прийняла
християнство в столиці Візантії ще в 955
році.
Хрещення
князя
Володимира
відбулося в Херсонесі, де його хрестив
єпископ Корсунський. Перед тим як
покинути Херсонес, князь поставив в
місті церкву в честь святого Василя, ім’я
якого він отримав при хрещенні.
Після повернення до Києва князь
охрестив своїх синів і підданих, а також
розігнав своїх язичницьких дружин. За його наказом були знищені вівтарі й
ідоли древніх богів. Масове хрещення населення сталося біля берегів Почайни
(на притоках Дніпра). Згідно з літописом, після хрещення на Русі почали
будувати християнські храми.
Для унормування церковного життя у своїй державі, Володимир видав
Устав, призначивши десятину на утримання церкви, та визначив права

духовенства: Володимир намагався дати структурне оформлення нової релігії,
подібне до візантійського.
Під його впливом розвивалися живопис, кам'яна архітектура, музичне
мистецтво, розширювалися і зміцнювалися культурні зв'язки Русі з Візантією,
Болгарією, країнами Західної Європи. Разом з християнством на
східнослов'янських землях були запроваджені церковний візантійський календар,
культ "чудотворних" ікон, культ
святих.
Запровадження
християнства на Русі сприяло
зміцненню
державності,
поширенню
писемності,
створенню визначних пам'яток
літератури.
З прийняттям
християнства
на
Русі
поширилася
писемність.
Учителями були священики з
Корсуня, які знали слов'янську
мову.
Володимир
закладав
школи, будував церкви спершу
в Києві, а згодом по інших
містах.
Свято Хрещення давньої України нагадує нам про одвічні християнські
цінності – правду, добро, милосердя, любов до ближнього. Потужний потенціал
християнства дав нам імпульс для єдності. Пам’ятаймо, що лише разом ми
зможемо розбудувати вільну європейську демократичну Україну.
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