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За ініціативи радянського керівництва у 1944 році був створений офіційний
орган внутрішнього управління церквою Євангельських християн-баптистів
(ЄХБ) — Всесоюзна Рада ЄХБ (ВР ЄХБ). Ця структура виконувала роль буфера
між атеїстичною державою та її віруючими громадянами євангельськобаптистського спрямування. Документи архівів свідчать про тісну взаємодію між
радянськими органами влади та діячами ВР ЄХБ. З цим явищем мирилися не всі
віруючі. Досить значна їх частина не реєструвалася в органах державної влади та
не підкорялася вказівкам духовного центру. Разом з такими незареєстрованими,
тобто нелегальними, общинами ЄХБ з року в рік зростала невдоволеність діями
ВР ЄХБ і серед частини зареєстрованих громад. Деякі дослідники історії
євангельсько-баптистського руху в СРСР таких невдоволених нараховують
близько половини всіх віруючих цього протестантського релігійного напрямку.
…
Без залучення архівних джерел неможливо дати характеристику діяльності
пресвітера. О.Константінов називає О.Прокоф’єва „ініціатором і духовним
вождем релігійного руху спротиву серед Євангельських християн-баптистів” [9,
с. 59]. Але героїчна доля цієї людини згасла у небутті.
…
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