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Removal From the Register Communities Evangelical
Christians and Baptist as one of the Most Effective Methods 

of Combating the Soviet Authorities on Religion 
in the Postwar Period

У статті на базі архівних документів з фондів ЦДАВО України, зокре-
ма Ф. 4648 (Уповноваженого ради у справах релігійних культів при Раді Мі-
ністрів СРСР по Українській РСР) названо методи, які використовували упов-
новажені органи для зняття з реєстрації та розпуску громад ЄХБ УРСР у
повоєнний період.

Ключові слова: Євангельські християни-баптисти, сталінська релігійна
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The article is based on archival documents from the TSDAVO Ukraine. It shows
the methods implemented by the Soviet authorities to cancell the registration and
dissolute the Baptist community in the postwar period. We stated that during the
Second World War, Stalin drew attention to the consolidating role of religions in
the fight against the external enemy. He decided to employ the spiritual influence
to implement his ambitious plans towards domination not only in the USSR but
in the world. The postwar Stalinist «cosmopolitan» policy implemented double
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standards. On the one hand, the leader of the Soviet Union through the pro-gov-
ernment VRYEHB international partners demonstrated the democracy and free-
dom of conscience, on the other he created a series of hidden mechanisms aimed
an unification and control of the Protestant Church. Stalin’s «cosmopolitan» pol-
icy led to the closure of thousands of worship houses across the USSR, and led
many believers to meet their spiritual needs outside the church.

Keywords: Evangelical Christians-Baptists, Stalin’s religious policy, religious
communities.

Актуальність дослідження заявленої теми полягає в розкритті антигуман-
ної сутності сталінського режиму в релігійній сфері та його політики подвій-
них стандартів щодо протестантських громад СРСР після Другої світової вій-
ни. Незважаючи на те, що останнє десятиліття правління Й. Сталіна багато до-
слідників називає ліберальним щодо релігії, бо режим відмовився від звичних
у 1930-х рр. ув’язнення та розстрілів вірян. Натомість, демонструючи міжна-
родним партнерам за антигітлерівською коаліцією так звану «віротерпиму»
політику, сталінський режим вдало застосував низку прихованих механізмів,
спрямованих на нищення релігії. Одним з найбільш дієвих методів боротьби
з церквою стала офіційна реєстрація та уніфікації релігійних громад, взяття
їх на облік, яка дала можливість швидко закрити тисячі храмів і не відкрити
жодного.

Така політика щодо Християнської Церкви на тимчасово окупованих те-
риторіях сучасної України, де замість турботи про вірян усіх конфесій визна-
ється лише одна — РосійськаПравославна Церква (РПЦ). Щоби не допусти-
ти негативного впливу ідеології РПЦ так званого «русского мира» на україн-
ських громадян та повзучої анексії українських територій, потрібно ретель-
но вивчати та оприлюднювати сталінські схеми й механізми подвійних стан-
дартів у релігійній сфері та їхнього впливу на суспільну свідомість. Така по-
становка проблеми посилює актуальність та суспільну значущість проблеми
як для сучасної історичної науки так і для громадськості.

Антирелігійна діяльність радянської влади в сталінський період стала
об’єктом праць багатьох дослідників, водночас більшість з них досліджує
проблему передусім щодо магістрального напряму, а саме терору, насиль-
ства і войовничої атеїстичної пропаганди (Крючков, Г. 1989, Лахно, О. 2009).
Водночас, поза межами уваги більшості наукових праць «залишалися при-
ховані від сторонніх очей механізми спрямованих на підпорядкування гро-
мади Євангельських християн-баптистів (далі ЄХБ) партійно-державній ро-
боті» (Петров, C. 2014, Шкаровский, М. 2016), що в подальшому призве-
ло до уніфікації громади й закриття молитовних будинків. Така політика
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щодо вірян ЄХБ у післявоєнний період призвела до того, що тисячі з них
залишилися без побудованих на кошти громади молитовних будинків, то-
му змушені були задовольняти свої духовні потреби напівлегально, зокре-
ма їхні молитовні зібрання проводились утаємничено в когось із членів цер-
кви дома.

У зв’язку з цим, мета дослідження — простежити приховані механізми
сталінської політики, спрямованої на уніфікацію протестантської Церкви, зок-
рема ЄХБ, та підпорядкування її державно-партійній роботі, що в подаль-
шому призвело до закриття тисячі молитовних будинків. Мета досліджен-
ня реалізується через низку завдань: назвати методи, які використовували упов-
новажені органи для зняття з реєстрації та розпуску громад ЄХБ; визначи-
ти кількість закритих по областях молитовних будинків євангельських хрис-
тиян-баптистів; показати, які наслідки мала політика уповноважених у спра-
вах релігійних культів для громад ЄХБ УРСР у післявоєнний період.

Після перемоги в Другій світовій війні тоталітарна влада СРСР вже не
потребувала підтримки з боку релігійних громад, тому поновила боротьбу
з ними. Але ця боротьба була прихована, оскільки відрізнялася від огульних
антирелігійних кампаній товариства «Войовничий безбожник» та відкрито-
го терору кінця 1920–1930-х рр. Тепер голова радянських народних коміса-
рів СРСР Й. Сталін вирішив змінити механізми впливу на релігію, які бу-
ли, на невидимі для сторонніх очей, але спрямовані на підпорядкування Цер-
кви партійно-державній роботі (Шкаровский, М. 2016).

Для «вибілення» своєї репутації перед союзниками з антигітлерівської коа-
ліції Й. Сталін вирішив показати їм, як у СРСР змінилося ставлення до сво-
боди сумління й віросповідання. У цьому питанні, як вважає російський до-
слідник М. Шкаровський, «безсумнівно, Сталін діяв за заздалегідь розроб-
леним планом, в якому з деяких пір став приділяти Церкві значну увагу для
надання особистому режиму влади видимості демократичної, віротерпимої
держави. У його розрахунках Московській Патріархії відводилася істотна роль
у налагодженні контактів з патріотичним рухом, релігійними колами на Бал-
канах, Близькому Сході, в Північній Африці, встановленні зв’язків з впли-
вовими течіями в Англії, США, Канаді, здатними вплинути на уряд. Кроки
Сталіна назустріч Церкві викликали симпатію в цих країнах. Однак навіть
відносини з союзниками по антигітлерівській коаліції були тут не головни-
ми. Зовнішньополітичні плани “вождя народів” були набагато більш глобаль-
ними. З весни 1943 р., коли результат війни став зрозумілим, він почав мір-
кувати про майбутнє післявоєнного переділу світу, розробляти плани ство-
рення світової держави. У цих імперських задумки Церкві відводилася важ-
лива роль» (Шкаровский, М. 2016, c. 10–11).
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Й. Сталін використовував свою схему підпорядкування Православної Цер-
кви партійно-державній роботі й щодо протестантських громад СРСР, зок-
рема УРСР. На нашу думку, без сумніву, суттєві зміни в політиці щодо ре-
лігії стали можливі лише у зв’язку з тим, що під час Другої світової війни
Й. Сталін пересвідчився в її об’єднавчій ролі та впливі на духовне життя меш-
канців СРСР, віра яких за ці роки лише зміцніла. Тому він вирішив викорис-
тати цей вплив на виснажене війною суспільство для зміцнення своєї вла-
ди в країні. Крім того, динаміку змін у релігійній політиці диктували після-
воєнні міжнародні умови, адже для підняття престижу СРСР та посилення
його впливу на світову політику потрібно було позбавлятися статусу краї-
ни, де розстрілюють за віру в Бога. Загалом, для Й. Сталіна на посаді Голо-
ви Раднаркому СРСР не існувало ніяких принципів та авторитетів, були тіль-
ки чітко визначені цілі, задля досягнення яких він використовував усі мож-
ливі методи, серед них — антигуманні. Тому релігія на той момент для ньо-
го стала політичним інструментом або засобом спершу для розширення сво-
го впливу на партнерів з антигітлерівської коаліції, а в подальшому — сві-
тового панування.

Ще під час війни Й. Сталін особисто наказав створити підконтрольну дер-
жаві Церкву. За його особистим підписом було видано Постанову № 527 від
19 травня 1944 р., відповідно до якої створювалася Рада у справах релігій-
них культів, яка мала наглядати за релігійними об’єднаннями та встановлю-
вати зв’язок між урядом СРСР і керівниками цих об’єднань, зокрема сектант-
ських, з питань цих віросповідань, які потребують вирішення на рівні Уря-
ду СРСР. Головою Ради у справах релігійних культів при Раднаркомі СРСР
було призначено К. Зайцева. На нього покладався обов’язок у короткий тер-
мін подати на затвердження Раднаркому СРСР проект Положення про Раду
в справах релігійних культів і її штат (Уполномоченному Совета… 1944, л. 1).
Проте уже в постанові № 637 від 6 червня 1944 р. Й. Сталін наказав замість
К. А. Зайцева призначити головою Ради у справах релігійних культів при Рад-
наркомі СРСР (далі — голова РСРК) І. В. Полянського (Уполномоченному Со-
вета… 1944, л. 5) . Чому він так швидко передумав? На нашу думку, саме І.
Полянський відповідав тим критеріям, які влаштовували як особисто Й. Ста-
ліна, так і на той момент міжнародних партнерів. За даними дослідника
C. Петрова, голова РСРК І. Полянський хоча й мав педагогічну освіту, але,
спеціалізувався переважно на знищенні церковнослужителів. Як стверджує
дослідник, «він вів разом із Тучковим вів справу митрополита Петра, заареш-
тованого на півночі Тобольська, порекомендувавши присудити йому п’ять ро-
ків в’зниці. Так само Полянський вів справи священнослужителів у сороко-
вих роках. 1944 р. став начальником відділу 2-го управління НКДБ»
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(Петров, C. 2014). Таким чином, зробив справедливий висновок C. Петров,
«ми бачимо, що Сталін, залишивши церкву, як і раніше, під контролем дер-
жбезпеки, всього зовнішнього світу підносив це так, як це хотіли чути захід-
ні демократи: РСРК очолює не чекіст, а педагог із великим стажем роботи не
на Луб’янці, а у сфері вищої та професійної освіти» (Петров, C. 2014).

Отже, стає зрозумілою логіка призначення І. Полянського головою
РСРК, оскільки для Й. Сталіна головним було те, що той добре знав, як ство-
рювати приховані для зовнішнього світу механізми боротьби з релігією й при
цьому демонструвати всьому демократичному світу свободу сумління та ві-
ротерпимості.

Головне завдання Ради полягало в нагляді над здійсненням радянського
законодавства про релігію й церкву (Рада у справах релігійних… 2015). В
постанові № 628 містилися положення не лише про посадові оклади апара-
ту уповноважених Ради союзних і автономних республік, крайових і облас-
них виконкомів, але й про їхні посадові обов’язки. Зокрема, Рада мала роз-
робляти законодавчі акти й постанови про релігійні культи, а також інструк-
ції з їх виконання; на неї покладався обов’язок проводити загальний облік
церков, молитовних будинків, складати статистичні довідки. Затвердили По-
ложення про утворення Ради своїми підписами заступник голови Народно-
го комісаріату СРСР В. Молотов та управляючий справами Ради Народних
Комісарів СРСР Я. Чадаєв (Уполномоченному Совета… 1944, л. 2–3).

Хоча фактично, як засвідчують архівні документи, Рада виконувала не ли-
ше наглядову та облікову функції, але й контрольну та карально-репресив-
ну. В післявоєнній Україні уповноваженим у справах релігійних культів при
Раді Міністрів СРСР був П. Вільховий. Саме він з подання І. Полянського,
якому особисто звітувався, формував політику уповноважених на місцях, зок-
рема інструктував, видавав накази й рекомендації, контролював роботу під-
леглих та наказував їм, якими методами працювати з релігійними громада-
ми євангельських християн і баптистів. Так, іще восени 1944 р. з ініціати-
ви органів контролю тоталітарної держави лідерів євангельських християн
і баптистів зібрали для проведення наради, на якій було ухвалено об’єдна-
ти дві протестантські церкви в єдиний союз євангельських християн-баптис-
тів, а 1945 р. до нього приєднали християн віри євангельської (п’ятидесят-
ників). Найвищим органом союзу стала Всесоюзна Рада Євангельських Хрис-
тиян-Баптистів (далі ВРЄХБ) (Крючков, Г. 1989, с. 10–11).

Керівництво офіційно зареєстрованої організації ВРЄХБ було повністю
підконтрольним і підзвітним перед Уповноваженим у справах релігійних куль-
тів при Раді Міністрів СРСР П. Вільховим. Так, в акті з грифом «секретно»
від 2 листопада 1945 р. містився звіт про роботу Уповноваженого Ради у спра-
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вах релігійних культів Ворошиловоградської обл. А. А. Ліховодова, який вка-
зував, що в області 30 громад ЄХБ та баптистів, і всі вони зареєстровані (Ре-
шения и постановления… 1945, л. 1.). У свою чергу, П. Вільховий з грифом
«секретно» спрямовував роботу уповноважених по областях, які мали зби-
рати інформацію про кількість зареєстрованих і незареєстрованих громад на
місцях (Циркулярные-инструктивные… 1946, л. 17). Окрім того, керівниц-
тво ВРЄХБ на місцях мало збирати й передавати інформацію уповноваже-
ним про чисельність молитовних будинків і громад, а з ними також погод-
жували призначення старших пресвітерів (Переписка с уполномоченным…
1949, л. 176).

Головним завданням такого моніторингу був точний облік зареєстрова-
них громад і членів, які входили до них. Інформацію ретельно збирали для
об’єднання з подальшим закриттям спочатку невеликих громад (до 20 чле-
нів) у селищах та містах, далі влада знаходила приводи і для зняття з реєс-
трації великих громад ЄХБ. Після війни головним механізмом впливу на Хрис-
тиянську Церкву загалом, і ЄХБ зокрема, були не репресії й розстріли вірян,
а зняття з реєстрації, що супроводжувалося конфіскацією майна релігійної
громади та закриттям молитовних будинків. Таким чином, офіційна влада
за посередництва керівників ВРЄХБ з одного боку демонструвала західним
партнерам віротерпимість, а з іншого показувала вірянам, що зневажає їх-
ні релігійні почуття та не змінює своєї тоталітарної сутності.

Так, за даними архівних матеріалів, після створення провладного ВРЄХБ
протягом 1945 р. й до кінця правління Й. Сталіна, офіційно не відкрили жод-
ного молитовного будинку, натомість тисячі було закрито. Це, насамперед,
підтверджують дані листування між уповноваженими центральних органів
влади, які опікувалися релігійними питаннями, й уповноваженими на міс-
цях, їхні звіти, а також численні скарги вірян, які надходили до Ради. За да-
ними архівного ф. 4648, головною причиною такої політики щодо вірян бу-
ло небажання влади ділити свій вплив на настрої громадян з сектантами. Так,
приводом закриття релігійної громади м. Орінін Кам’янець-Подільської обл.
стало те, що старший пресвітер Лук’янчук на зібранні неодноразово оголо-
шував збір коштів для бідних вірян. Офіційний вердикт І. Вільхового в цій
справі був таким: за порушення закону про релігійні культи релігійну гро-
маду розпустити (Переписка с уполномоченным… 1949, л. 172).

Загалом, приводом до зняття з реєстрації й закриття громади могло бу-
ти що завгодно, але найчастіше — її малочисленність (до 20 чоловік), неба-
жання вірян різних протестантських спрямувань, зокрема п’ятидесятників
або невеликих громад ЄХБ, об’єднуватися з провладним ВРЄХБ, розташу-
вання молитовного будинку в центрі міста, проведення молитовного зібран-
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ня без дозволу уповноваженого, або будь-яка інша причина, в більшості ви-
падків — свавілля місцевих органів влади тощо.

Аби зрозуміти подвійні стандарти тоталітарного режиму щодо віротер-
пимості й виявити масштаби та методи репресій, з якими зіткнулися віря-
ни ЄХБ після війни, звернемося до офіційних повідомлень та листів вірян,
які надходили з обласних центрів до РСРК. Важливу інформацію про став-
лення до релігійних громад ЄХБ дають листи-скарги вірян. Передусім заяви
на ім’я уповноважених РСРК віряни писали, протестуючи проти свавілля міс-
цевих органів влади. В одному з листів-заяв, який надійшов до Ради в спра-
вах релігійних культів на ім’я товариша Соколова, пресвітер Пульмовської
релігійної громади ЄХБ Ф. А. Кузьмич просив розглянути повернення мо-
литовних будинків у селах Пульмо та Залісся Шацького району, які влада кон-
фіскувала під сільраду (збудовані в 1935–1939 рр. на кошти релігійної гро-
мади). Втім, уповноважений по Волинській обл. Прокопенко постановив не
задовольняти клопотання пресвітера Ф. А. Кузьмича (Переписка с Советом…
1946, л. 21). Натомість, коли звернення пресвітера Ф. А. Кузьмича було на-
правлено до Києва та Москви, І. Вільховий наказав терміново розібратись
у ситуації на місці, щоби не загромаджувати вищі вадянські органи непот-
рібним листуванням, яке викликає невдоволення вірян (Переписка с Сове-
том… 1946, л. 71). Слід зазначити, що це був 1946 р., коли радянська влада
лише утверджувалась у Волинській обл., тому не наважувалася відкрито ни-
щити релігійні громади, боячись масових протестів вірян і протистояння на
цьому ґрунті.

Водночас, у тих регіонах УРСР, де радянську владу було утверджено ще
з 1920-х рр., відносини з громадами ЄХБ були надзвичайно складні, а з 1947 р.
адміністративний тиск на релігію ще більше посилився. За сприяння місце-
вих органів влади, які спиралися на «секретні» постанови й інструкції упов-
новаженого Ради, почали масово знімати з реєстрації молитовні будинки в
тих областях, де їх було найбільше (Докладные записки… 1946, л. 84). Зок-
рема, найчисленніші громади ЄХБ були в таких областях: Вінницька, Волин-
ська, Ворошиловградська, Дніпропетровська, Житомирська, Кіровоградська,
Запорізька, Ізмаїльська, Кам’янець-Подільська, Київська, Миколаївська,
Одеська, Сталінська, Херсонська, Чернівецька, Чернігівська. Ось деякі да-
ні статистики про кількість зареєстрованих релігійних громад ЄХБ: у Воро-
шиловградській обл. — 30 громад (Докладные записки… 1946, л. 84). На
1945 р. по м. Києву було зареєстровано 10 громад ЄХБ, у яких налічувало-
ся близько 1440 вірян. А 1949 р. їх залишилося 4, всі інші ліквідували ор-
гани влади у зв’язку зі «звільненням центральної частини міста від небажа-
ного впливу сектантів» (Особий сектор… 1946, арк. 2–3).
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Судячи з листування І. Вільхового з уповноваженими по областях, пер-
шими закривали молитовні будинки в селах, а потім у районних та облас-
них центрах (Переписка с Советом… 1946, л. 77). Тобто було розроблено орі-
єнтовну схему нищення протестантської церкви, відповідно до якої уповно-
важені Ради на місцях спочатку оптимізували громади, тобто об’єднували
невеликі (до 20 членів) з більшими, а потім знаходили приводи для зняття
з реєстрації великих релігійних громад ЄХБ. Таку схему використовували
по всій Україні.

За такою схемою протягом травня 1947 р. за підписом голови Ради Полян-
ського було знято з реєстрації й закрито релігійні громади в Дніпропетровській
обл. — в селах Шестипілля Солонянського району, Алфьорове П’ятихатсько-
го району, Підгірне Дніпропетровського району) (Уполномоченному Совета…
1947, л. 13–15). Протягом березня — липня 1947 р. в Київській обл. було лік-
відовано релігійні громади ЄХБ м. Фастова, сіл Демидово Димерського райо-
ну, Пятигір’я Тетіївського району, релігійні громади з м. Києва (вул. Червоно-
армійська), сіл Червона Зірка та Павлівка, Русанівка й Червоний Кут Вуксько-
го району, Кучкове Ліснянського району тощо (Уполномоченному Совета…
1947, л. 15–24). В Миколаївській обл. протягом лютого — вересня 1947 р. бу-
ло закрито молитовні будинки ЄХБ в селах Олександрівка Вознесінського райо-
ну, Старо-Горожень Привольнянського району, Жовтневе тощо (Уполномочен-
ному Совета… 1947, л. 28). В Херсонській обл. протягом квітня — вересня
1947 р. ліквідували молитовні будинки сіл Велика Олександрівка і Мала Олек-
сандрівка, Широкий Яр Білозерського району тощо (Уполномоченному Сове-
та… 1947, л. 45–46). Наведені приклади — це лише верхівка айсберга, який
швидко насувався на громади ЄХБ по всій території УРСР.

За сприяння уповноважених Ради місцеві органи влади теж брали
участь у погромах молитовних будинків громади ЄХБ. Типовий випадок за-
фіксовано в архівному ф. 4648, спр. № 2 за 1945 р. Віряни Знаменівської цер-
кви ЄХБ в Кіровоградській обл. надіслали скаргу на ім’я голови президіу-
му Верховної Ради, в якій повідомили, що голова міськвиконкому тов. Най-
денко та завідувач комунального господарства тов. Прорак наказали своїм
робітникам зламати відбудований на 70% молитовний будинок й забрати бу-
дівельні матеріали на суму 27 тис. руб., «…не задовільнившись попереднім
диким свавіллям, нам остаточно забороняють проводити молитовні богос-
лужіння в одному із найнятих приміщень, не дивлячись на те, що наша цер-
ква зареєстрована і оформлена документами в області» (Решения и поста-
новления… 1945, л. 15).

Застосовувати механізми зняття з реєстрації й закриття молитовних бу-
динків могли в різних ситуаціях. Наприклад, приводом для зняття з реєстра-
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ції й закриття молитовного будинку в селі Жежелево Комсомольського райо-
ну Вінницької обл. стало те, що пресвітер Трохимом Грос провів молитов-
не зібрання, присвячене пам’яті його п’яти дітей, які за короткий термін по-
мерли від менінгіту. На зібрання, яке відбулося 22 червня 1946 р. приїхали
брати за вірою з сусідніх сіл і містечок, аби морально підтримати чоловіка,
прийшли також місцеві діти й молодь. Загалом зібралося 58 членів грома-
ди. Проте для місцевих органів влади це стало викликом, тому уповноваже-
ний у Вінницькій обл. Пумков вирішив розпустити громаду, відсторонити
від служби пресвітера Т. Гроса, а молитовний будинок тимчасово закрити.
Розпорядження було надіслано вищому начальству до Києва та Москви, де
й схвалено (Переписка с Советом… 1946, л. 84).

Приводом для закриття молитовного будинку могло бути його нотаріаль-
не оформлення без довідки від уповноваженого. Так, 1949 р. на ім’я І. Віль-
хового надійшла доповідна від уповноваженого по Сталінській обл. Лєвєн-
кова, в якій він просив роз’яснення по аналогічній ситуації (Переписка с упол-
номоченным… 1949, л. 114). З подання уповноважених контролювали діяль-
ність релігійних громад санітарні й пожежні органи, які також мали право
закривати молитовні будинки за нібито недотримання технічних, проти -
пожежних і санітарних умов функціонування. Зокрема, з такого приводу
1949 р. було закрито чимало релігійних громад у Полтавській обл. (Перепис-
ка с уполномоченным… 1949, л. 72).

Окрім морального пресингу та деструктивних дій місцевої влади щодо
релігійних громад ЄХБ, уповноважений Ради УРСР І. Вільховий рекомен-
дував підлеглим органам використовувати й фінансовий пресинг. Так, в ін-
структивному листі від 29 січня 1946 р. І. Вільховий зажадав пояснення від
підлеглого по Ворошиловградській обл. Ліховодова, на яких підставах той
визнав неправильним обкладання податком пресвітера релігійної громади ЄХБ
міста Рубіжне. Вказавши на те, що уповноваженому не слід займатися па-
ралельною роботою, встановлюючи прибуток служителя культу і збирати з
цього питання якісь свідчення, бо це — справа фінорганів (Циркулярные-
инструктивные… 1946, л. 17).

Таким чином, у ході дослідження зроблено низку узагальнень: по-пер-
ше, під час Другої світової війни Й. Сталін звернув увагу на об’єднавчу роль
релігії в боротьбі з зовнішнім ворогом, тому вирішив використати її духов-
ний вплив для реалізації своїх амбіційних планів як у внутрішній, так і в зов-
нішній політиці. Ці плани збігалися в одному — прагненні панувати не ли-
ше в СРСР, але й у світі. По-друге, післявоєнна сталінська «віротерпима» по-
літика насправді спиралася на подвійні стандарти: з одного боку, вождь СРСР
через посередництво провладного ВРЄХБ демонстрував міжнародним пар-
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тнерам демократію та свободу совісті, з іншого — створив низку прихова-
них механізмів, спрямованих на уніфікацію протестантської Церкви та під-
порядкування її державно-партійній роботі. По-третє, сталінські прибічни-
ки, які очолювали Раду Уповноважених у справах релігійних культів, роз-
робили орієнтовану схему зняття з реєстрації та розпуску громад ЄХБ, яку
використовували уповноважені органи на місцях. По-четверте, сталінська по-
літика подвійних стандартів у релігійній сфері призвела до закриття тися-
чі молитовних будинків по всій УРСР та змусила багатьох вірян задоволь-
няти свої духовні потреби нелегально, влаштовувати молитовні богослужін-
ня втаємничено, у когось із одновірців удома.
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