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КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Попри всі негаразди релігійний вектор держави 
змінився, що привело до відомих наслідків:

— хрещення Русі – унікальна можливість 
для східнослов’янських племен доторкнутися 
до живої сили Євангелія, докорінно змінити 
богосприйняття та світосприйняття, скинути з 
себе язичницькі  пута;

— християнський світогляд вплинув на 
культурний розвиток, удосконалення писемності, 
формування основ архітектури та мистецтва;

— прийняття християнства із Візантії 
означало для Русі вступ у співтовариство 
східних християнських 
держав й усвідомлення 
нею слов’янської єдності, 
зростання міжнародного 
статусу Київської Русі.

Поряд з цим, справедливо 
відзначити, що прийняття 
християнства на Русі у такий 
спосіб мало окремі недоліки, що проявилося на 
його долі в майбутньому:

— християнство на Русі поширилося після десяти 
століть трансформації в межах Візантійської 
традиції, втративши першоєвангельську 
ідентичність;

— насильницьке навернення до нового 
релігійного вчення та несвідоме його сприйняття 
населенням призвело до відродження язичництва 

на рівні обрядів та 
традицій і, по суті, 
означало синкретизм 
(злиття)  двох 
релігійних систем в 
одну.

Офіційно період 
темряви для слов’ян 

закінчився, але становлення справжнього 
євангельського вчення на вітчизняних теренах 
тривало ще довго й знайшло свій вияв у 
формуванні різноманітних євангельських 
спрямувань  вже в новітню добу.

Чому для людини важливо охреститися? Сам 
Христос охрестився і заповідав нам хрестити 
в Ім’я Отця, Сина і Святого Духа (Мт. 28:19). 
Повторюючи те, що робив Вчитель, віруюча 
людина тим самим відображає Його Образ.

Водне хрещення — це обіцянка Богу доброго 
сумління, очищеного від мертвих діл (1Петр. 
3:21; Євр. 9:14). Мова 
йде не про автоматичне 
набуття безгрішності 
після хрещення, а про 
можливість корегування 
свого життя через 
сумління. Обряд водного 
хрещення свідчить про 
серйозну зміну у світогляді 
християнина.

Ціль християнського водного хрещення – 
засвідчити, що ми отримали прощення гріхів і 
виправдання через віру, народилися згори і стали 
новим творінням в Ісусі Христі. Це також публічне 
засвідчення нашої віри в Ісуса Христа як Господа 
і Спасителя, підтвердження нашої праведності 
в Ісусі Христі і обітниця служити Йому добрим 
сумлінням.

Саме водне хрещення не спасає, тому що 
спасаємося ми «благодаттю через віру» (Еф. 2:8). 
Христос сказав: «Хто буде вірувати й охреститься 
– буде спасенний, а хто не ввірує – засуджений 
буде» (Мр. 16:16). Тобто головну роль у спасінні 
відіграє віра.
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