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9. Тема та реферат дисертації
Тема (укр.)
Становище християн Близького Сходу в період та після Арабської весни

Тема (англ.)
The situation of Christians in the Middle East during and after the Arab Spring

Реферат (укр.)
У сучасному світі трагічною загрозою постає переслідування християн – жахливий вияв насилля й дискримінації людини
у ХХІ столітті через ненависть не тільки до християнства як релігії, але й до самих основ свободи, зокрема свободи совісті
та віросповідання. Одним із регіонів, де християни найбільш переслідувані впродовж останніх років через своє
віровизнання, є країни Близького Сходу після подій Арабської весни, серед наслідків якої, зокрема, було і посилення
ісламського фундаменталізму та радикального націоналізму. Гоніння на Церкву є викликом не тільки для християн
Близького Сходу, але й для Церкви у будь-якій країні, як у питанні теологічного розкриття переслідування через релігійні
переконання, так і у контексті релігієзнавчого дослідження християнсько-мусульманського діалогу.

Реферат (англ.)
In today's world, the persecution of Christians is a tragic threat – a horrific manifestation of human violence and discrimination
in the 21st century due to hatred not only of Christianity as a religion, but also of the very foundations of freedom, including
freedom of conscience and religion. One of the regions where Christians have been most persecuted in recent years for their
religion is the Middle East since the Arab Spring, which has seen an increase in Islamic fundamentalism and radical nationalism.
Persecution of the Church is a challenge not only for Christians in the Middle East, but also for the Church in any country, both
in the theological disclosure of persecution through religious beliefs and in the context of the religious study of ChristianMuslim dialogue.
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