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П О С Л А Н И Е  О Т  О Б Л А С Т Н О Т О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В О

Джозеф Смит не е съвършен човек. 
Много пъти Господ го укорява или 
поправя, за което можем да прочетем 
днес в Учение и завети. Само Исус 
Христос е живял съвършен живот и 
само Той е бил божествена личност 
и буквално син на Бог. Въпреки това, 
нашият велик Изкупител призовал и 
ръкоположил за делото на Възстано-
вяването пророка Джозеф Смит дори 
още преди сътворението на света и 
пророкът изпълнил това призование 
и мисия с чест преди своята мъчени-
ческа смърт. „Той живя като велик и 
умря като велик пред очите на Бога 
и на хората си, и подобно на пове-
чето от Господните помазаници от 
древни времена, запечата мисията си 
и делото си със собствената си кръв“ 
(У. и З. 135:3).

Ключовете, възстановени от 
пророка Джозеф Смит, все още са 
на земята днес и чрез една непре-
късната верига от пророци и апос-
толи, тези ключове са предавани до 
настоящия ден. Ние сме водени от 
пророк Божий и отбрани апосто-
ли, които държат всички ключове, 
необходими, за да може делото 
Божие да се разраства по земята 
„смело, величаво и независимо, до-
като проникне на всеки континент, 
посети всяка област, премине през 
всяка страна и прозвучи във всяко 
ухо, докато целите на Бог не бъдат 
постигнати и великият Йехова каже, 
че делото е свършено“.

НОВИНИ OТ БЪЛГАРИЯ

 Около 2 000 години преди ражда-
нето на Христос, Йосиф от Еги-

пет предсказал, че в тези последни 
дни Бог ще въздигне „отбран гледач“ 
(2 Нефи 3:6–7), който ще донесе 
на потомците на Израил Божието 
слово и ще бъде велик като Моисей 
(стих 9). Той също така пророкувал, 
че този отбран гледач ще бъде наре-
чен на своя баща и ще носи името 
Джозеф. Това пророчество се сбъд-
нало в живота и делата на пророка 
Джозеф Смит- мл., наречен на своя 
баща Джозеф Смит- ст., и дало на све-
та в наши дни Книгата на Мормон.

В своя кратък живот от 38 години 
и половина, Джозеф бил превърнат 
в инструмент в Господните ръце, 
така че да възстанови Неговата Цър-
ква и Царство на земята след векове 
на вероотстъпничество и заблуди. 
Под напътствието на Господ и чрез 
Неговата сила и власт, Джозеф Смит:

• Получава чрез небесни пратени-
ци Аароновото и Мелхиседеко-
вото свещеничество.

• Получава ключовете на святото 
апостолство.

• Превежда древен набор от пи-
сания, известен като Книгата на 
Мормон, която представлява вто-
ро свидетелство за Исус Христос.

• Организира Църквата на Исус 
Христос на 6 април 1830 г., по 
изначално установения от самия 
Спасител модел.

• Получава множество откровения 
относно вечни истини и учения, 
организацията на Църквата, 
събитията, които ще се разгър-
нат в последните дни, и славни-
те благословии, които очакват 
верните в живота отвъд смъртта. 
Тези откровения се намират в 
Учение и завети.

• Ръководи изграждането на два 
храма, получава специални клю-
чове от Илия, Моисей и Илияс 
в храма в Къртлънд (У. и З. 110).

• Получава чрез откровение текста 
в Книгата на Моисей, и също така 
превежда чрез божествена сила 
Книгата на Авраам, които заедно 
се намират в Скъпоценен бисер.

• Събира в Църквата десетки хиля-
ди обърнати във вярата и устано-
вява град Наву в щата Илинойс, 
тогава толкова голям, колкото 
Чикаго.

• Разкрива обредите на храма, кои-
то свързват семейства и поколения 
и подготвя светиите от последните 
дни да получат вечен живот.

Както Джон Тейлър пише в У. и З. 
135, „Джозеф Смит, Пророкът и 
Гледачът на Господа, направи за 
спасението на хората на този свят 
повече от всеки друг човек, живял 
някога на него, с изключение само 
на Исус“ (У.и З. 135:3).

Като други пророци от древни 
времена и днешно време, Пророкът 

Джозеф Смит, отбран 
пророк и гледач

Старейшина  
Брус Д. Портър, 

президент на ОИЕ (до 
декември 2016 г.).
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Свидетелствам за божествената 
мисия на пророка Джозеф Смит. 
Свидетелствам за неговата поч-
теност и доброта, и за неговата 
вярност до края на живота му. 

Знам чрез силата на Светия Дух, 
че Църквата, която той установил 
под ръководството и напътствието 
на Господ, е истинната Господна и 
жива църква днес на земята. ◼

връчване на сертификати и дип-
ломи на учениците в Семинара и 
Института за 2015/2016 г. Учени-
ците получиха своите дипломи и 
сертификати, а председателстващ 
на събитието беше президентът на 
Българска Софийска Мисия Майкъл 
Барклей. Водещ бе координато-
рът на Църковната образователна 
система за България брат Алцек 
Алексиев. Присъстваха ученици, 
учители, клонови президенти и 
родители от София, Благоевград, 
Плевен, Пловдив, Хасково, Сливен, 
Варна и Русе.

Преди връчването на сертифи-
катите и дипломите участниците 
имаха възможността да споделят 
своите свидетелства и изживявания, 
които са укрепили вярата им и са 
ги доближили до Исус Христос. 
Някои родители също споделиха 
свидетелства, за това как са видели 

М Е С Т Н И  Н О В И Н И

Нови хуманитарни проекти в България
Старейшина и сестра Барклей, Българска Софийска мисия

Църквата на Исус Христос на све-
тиите от последните дни завърши 

5 хуманитарни проекта през месец 
август 2016 г. Проектите бяха реали-
зирани с помощта на хуманитарната 
двойка за страната – старейшина и 
сестра Цьорн.

Църквата дари стерилизатор, 2 
инвалидни колички, велоергомет-
ри, перална машина, съдомиялна, 
легла, матраци и халати на Комплекс 
за социални услуги за възрастни 
хора с увреждания – Благоевград. 
„Кризисен център за деца, прежи-
вели насилие” – гр. Средец получи 
като дарение от Църквата мебели, 
кухненски електроуреди, климатици 
и одеала. За нуждите на Фондация 
“SOS- семейства в риск” – Варна, 

бяха предоставени мебели, матраци 
със спално бельо, одеала, телевизор 
и кухненски електроуреди, между 
които хладилник и перална машина. 
“Комплексен онкологичен център – 
Стара загора” ЕООД получи хирур-
гични инструменти, лабораторна 
центрофуга, измервателен уред и 
40 матрака. Дарението на Църква-
та за Специализирана болница за 
долекуване, продължително лечение 
и рехабилитация – Бухово ООД, гр. 
Бухово включваше хематологичен ана-
лизатор, 20 проходилки, 85 одеяла и 
85 комплекта спално бельо.

Всички тези дарения ще помагат 
и подкрепят живота на много хора 
в различни части на страната и ще 
подобрят техния начин на живот. ◼

Дипломиране за Семинар и Институт
Цветина Петрова, клон София, Българска Софийска мисия

На 4.06.2016 г. в сградата на 
Църквата на Исус Христос на 

светиите от последните дни в град 
Пловдив се проведе церемония по 
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положителни промени в живота на 
децата си, посещаващи тези църков-
ни програми.

Връчването на сертификатите и 
дипломите бе извършено от през. 
Барклей и брат Алексиев, който 
представи някои от промените, кои-
то ще навлязат от следващата учебна 
година. Представи целите на Семи-
нара и Института за 2016/2017 г.:

• поставяне на духовни цели и 
развиване на Христови качества;

• овладяване на учението – 
разбиране и прилагане;

• покана към всички да участват 
в Семинара и Института и други 
дейности;

• увеличаване нивото на 
изучаване.

Следващите два семестъра ще 
се изучават Вечното семейство и 
Учения на Книгата на Мормон.

Заключителните бележки на 
церемонията бяха от през. Барклей, 
който насърчи учениците и учители-
те да бъдат все така усърдни в тези 
две вдъхновени църковни програми. 
Той каза, че младежите, които участ-
ват в Института, са по- щастливи, 
имат по- малко проблеми и Бог им 
дава Духа Си, за да ги води. Поглед-
на съсредоточено към учениците 
и каза: „Вие сте бъдещите ръково-
дители. Участвайте в Семинара и 
Института, молете се, изучавайте 
Писанията, отидете в Храма.“

Бог наистина се грижи за Своите 
младежи. Иска да ги направи по- 
силни, по- духовни и способни да 
устояват на променящите се светски 
стандарти в тази духовна война. Се-
минарът и Институтът са някои от 
инструментите, които Бог използва, 
за да ни помогне да стигнем там, 
където искаме да сме. ◼

 Първата по рода си Конферен-
ция за семейства на Църквата 

на Исус Христос на светиите от 
последните дни (мормони) за Бъл-
гария се проведе в сградата на клон 
Пловдив на 22.10.2016 г. Участваха 
11 семейства от цялата страна. При-
състваха президентът на Българска 
Софийска мисия – през. Барклей и 
неговата съпруга.

Сърдечно приветствие към всич-
ки дошли бе отправено от семей-
ство Мамарови, след което всяко 
семейство имаше възможността да 
се представи.

Духовно послание от семейство 
Йескас на тема „Нашето семейство 
все още не е наше, според думите 
на Бригъм Йънг, докато не дока-
жем чрез делата си към него тук на 
земята, че го заслужаваме“ постави 
началото на поредица от поучител-
ни послания.

Семейство Барклей даде четири 
важни насоки на семействата:

• Да се посещава храма всяка 
година.

• Да се учат децата на послушание.
• Да се извършва служба като 

семейство.
• Да се учат децата на труд  

и изкарване на пари.

Семейство Алексиеви говориха 
за важността на семейните съвети 
и присъстващите семейства имаха 

Участниците в церемонията 
за завършване.

Конференция  
за семейства
Алцек Алексиев, клон София,  
Българска Софийска мисия
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възможност да практикуват провеж-
дането на такива съвети.

Семейство Пасеви обясниха 
какво означава семейният бюджет 
и дадоха примери от своя опит как 
можем да оперираме с него.

Последваха забавни игри, орга-
низирани от семейство Стимлър и 
семейство Олмстед.

Дискусията за единството и как 
да се справяме с конфликти беше 
много актуална и всички семейства 
обмениха полезен опит.

Семейство Кралеви споделиха 
колко е важно да се поставят цели 
и начини за постигането им.

Конференцията приключи с вече-
ря, организирана от президентство-
то на Българска Софийска мисия.

Конференцията даде незабравима 
възможност на участниците в нея 

да укрепват своята вяра и свидетел-
ство, да общуват едни с други, да 
споделят своя житейски и духовен 

опит и не на последно място да си 
поставят нови цели и да се учат 
едни от други. ◼

Събираме се, за да се 
научим как да укрепваме 
нашите семейства.

„Да бързаме напред  
с увереност в Христа“
 Тези думи от 3 Нефи 31:20 в  
Книгата на Мормон бяха темата 
на две конференции, проведени 
през 2016 г. – за несемейни младе-
жи от 18 до 30 години и за младе-
жи от 12 до 18 години.

От Магда Георгиева, Българска 
Софийска мисия: Конференцията 
за несемейни младежи се проведе 
от 3 до 6 август 2016 г. в с. Соколица, 

общ. Карлово. Тринадесет младежи 
от седем града в страната имаха 
привилегията да участват в събити-
ето, организирано с много старание 
от Младежкия комитет. Присъстваха 
също така президентът на Българска 
Софийска мисия – през. Барклей и 
неговата съпруга, първият съветник 
в мисията – през. Кралев и него-
вата съпруга, и координаторът за 
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Институт и Семинар за страната 
– брат Алцек Алексиев. Специален 
гост беше Слава Воробьов – регио-
нален мениджър по семейна исто-
рия в Киев.

Темата на конференцията тази 
година бе „Да бързаме напред с 
увереност в Христа“. Тя е взета от 
20- ти стих в 31- ва глава на книгата 
2 Нефи в Книгата на Мормон.

Участниците в събитието бяха раз-
пределени в четири групи, всяка от 
които се събираше сутрин заедно, за 
да изучава Светите писания. Темите 
за изучаване на писанията включваха: 
„Как да бързаме с увереност в Хрис-
та?“ и „Как да устим до края?“.

Програмата на конференцията 
включваше различни и интересни 

дейности. Сред тях бяха дейност-
та за развитие на нашата семейна 
история и набиращата все пове-
че популярност дейност Face to 
face или с други думи „Въпроси и 
отговори“.

През. Барклей изнесе вдъхновя-
ващо послание, свързано с темата 
на конференцията „Да бързаме 
напред с увереност в Христа“. Той 
сподели, че ако мислим за винарска 
преса (на английски press означава 
изстисквам), при нея е необходим 
натиск. Вярата ни не може да стои 
на едно място. Трябва да се упраж-
нява с натиск напред. Трябва да го 
правим с увереност в Христа.

По време на специално събра-
ние участниците споделиха своите 

свидетелства, с което се укрепиха 
и вдъхновиха взаимно.

В своето свободно време те се 
радваха на възможността да се опо-
знават и забавляват заедно.

През дните на мероприятието 
съществуваха и многобройни въз-
можности за мисионерска работа 
– участниците често се налагаше 
да отговарят на въпроси относно 
Църквата, зададени от любопитните 
посетители на комплекса, в който 
бяха настанени.

Това беше едно уникално съби-
тие, от което всички си тръгнаха 
по- мъдри заради уроците, които 
научиха, и по- вдъхновени заради 
Светия Дух, който се чувстваше 
много силно там.

Ние сме бъдещето на Църквата в България.
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От детските си години почитах 
своя Небесен Отец и Неговия 

Син Исус Христос, и Библията беше 
неотлъчно до мен. Въпреки всичко 
това, чувствах необяснима празнота, 
която ме подтикваше да търся място, 
където да съм заобиколена от пра-
ведност и благоговение. Посещавах 
различни църкви, но не открих такова 
кътче – все нещо от Божието слово 
се изкривяваше или не се спазваха 
заповедите в пълнота.

Това ме доведе до един период от 
6–7 години, през който не посещавах 
никоя църква. Но в себе си продъл-
жавах да казвам: „Не може да няма 
истински Божий Дом тук, на земята, 
където човек да се покланя на своя 
Бог“. Бог ми даваше своето обещание 
в Йезекиил 34:11, 15–16, че ще намери 
и успокои своите изгубени овце. И така, 
аз не преставах да се надявам.

И всичко това до момента, когато 
си поръчах чрез едно вестниче Книгата 
на Мормон, която се оказа решаваща 
за моя по- нататъшен духовен и земен 
живот. Започнах да изучавам Книгата 
на Мормон в дълбочина и да се моля 
за истинността ѝ, както и дали кръ-
щението бе правилният път за мен. 
През цялото това време усещах голямо 
преобразяване в себе си. Страхувах се 
дали ще мога да устоя до края в новия 
живот, за който бях разбрала. Но една 
дума от Книгата на Мормон, а имен-
но „дерзайте“ силно ме окуражи. От 
2 Нефи 28:28 разбрах, че този, който 
е изграден на пясъчна основа трепери, 
да не би да падне, а този, който е из-
граден на канарата, приема с радост.

След това попаднах на Яков 3:2, 
където се казва: „О, всички вие, които 
сте чисти по сърце, вдигнете главите си 
и приемете приятното слово Божие, 

угощавайте се с Неговата любов, защото 
това ще ви бъде навеки достъпно, ако 
сте непоколебими в съзнанието си“.

Тогава дойде и най- силният момент, 
когато прочетох в Деяния на Апостоли-
те 22:16: „И сега защо се бавиш? Стани, 
кръсти се и се умий от греховете си, и 
призови Неговото име“. (както и Исая 
2:18–20) Така разбрах, че Божията воля 
за мен е да се кръстя в знак на покаяние 
и пълно послушание. Никога няма да 
забравя тази нощ – искрени молитви, 
плач от радост, благодарност за ми-
лостта на Господ. Исках по- бързо да 
изгрее слънцето на новия ден. Изтичах 
до сградата на Църквата и извиках с ши-
рока усмивка и преливащо щастие още 
от вратата: „Искам да бъда кръстена!“

С този нов ден и с последвалото кръ-
щение във възстановената църква на Бог 
за мен започна и нов живот, изпълнен 
със светлина, топлина и любов от Спа-
сителя Исус Христос; живот, продъл-
жаващ да бъде изпълнен с множество 
милости и благословии. ◼

К А К  А З  З Н А М

Бони Недялкова, клон Пазарджик, 
Българска Софийска мисия: Кон-
ференцията за младежи от 12 до 18 г. 
се проведе от 6 до 9 юли 2016 г. в с. 
Соколица, общ. Карлово. Присъства-
ха президентът на Българска Софий-
ска мисия – през. Барклей и неговата 
съпруга. Специален гост беше Слава 
Воробьов.

Мотото на конференцията бе 
„Да бързаме напред с увереност в 

Христа“, взето от 20- ти стих в 31- ва 
глава на книгата 2 Нефи в Книгата 
на Мормон.

По време на разнообразни класо-
ве участниците заедно научиха по-
вече за Евангелието, Единението на 
Исус Христос и храмовата работа. 
Бяха организирани забавни дейнос-
ти, които им помогнаха едновре-
менно да затвърдят наученото и да 
се сприятелят помежду си.

Програмата на конференцията 
включваше дейност за служба – мла-
дежите запълниха дупките на пътя 
към комплекса, в който бяха отседна-
ли. Те работиха усърдно и единно, 
което докосна както техните сърца, 
така и тези на хората около тях.

Младежката конференция бе из-
ключително вдъхновяващо и усил-
ващо вярата преживяване за всички 
присъстващи. ◼

Най- важното решение
Красимира Лесовска, клон Благоевград, Българска Софийска мисия
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Емилия Кръстева, клон  
Благоевград, Българска  
Софийска мисия

Преди своето обръщане във вярата 
аз живеех и работех някакси, но ми 

липсваше нещо, което да ми дава радост 
и щастие.

Един ден, както си стоях у дома, се 
почука на вратата. Отворих и видях две 
момчета с бели ризи и табелки. Аз ги 
поканих да влязат и те с усмивка започ-
наха да говорят за Книгата на Мормон, 
за вяра и покояние; за това, че Бог живее 
и е изпратил Своя Син Исус Христос на 
земята. Аз се чувствах много щастлива от 
това, че чувах тези неща. В последствие 
се кръстих в Църквата на Исус Христос на 
светиите от последните дни.

След известно време обаче, за съ-
жаление, се оказах слабоактивен член. 
Но Бог е велик и не ме изостави. Той 
напътства брат Звонко да ме насърчава 
да се подготвя да посетя светия храм.

Подготовката за посещение на Дома 
Господен бе най- силното свидетел-
ство за мен. Аз се молих на Бог да ми 
помогне да променя живота си, да стана 
Негова достойна дъщеря и да разбирам 
по- добре Неговите слова. Той ми разкри 
Своята мъдрост и изостри духовните ми 
сетива. Осъзнавах, че съм изпратена тук 
на земята, за да бъда изпитана дали ще 
избирам доброто или злото. Учех, че 
трябва да бъда смирена, милосърдна и 
изпълнена с Христовата любов.

Времето, прекарано в светия храм, 
беше най- прекрасното в живота ми. 
Там получаваме отговори от Бог и 
чувстваме Неговото присъствие. Насър-
чавам всички, които още не са посетили 
Дома на Бог, да дадат всичко от себе 
си, за да го направят.

Свидетелствам, че Бог е жив. Той 
познава всеки един от нас. Исус Христос 
е страдал и възкръснал за нас. Църквата 
на Исус Христос на светиите от послед-
ните дни е Неговата Църква. ◼

 Решението ми да служа като пъл-
новременен мисионер доведе до 

един от най- невероятните пери-
оди в живота ми и много от най- 
незабравимите ми преживявания. 
Естествено имаше и много премеж-
дия, сблъскването с нов език, кул-
тура и като цяло, излизането извън 
собствената ми зона на комфорт.

Прекарах две седмици в Цен-
търа за обучение на мисионери в 
Престън, Англия. Разбрах повече 
за това какво е да си мисионер, но 
вместо да се почувствам по- уверена, 
ставаше тъкмо обратното. Започнах 
да се страхувам, че не мога да се 
справя и с всеки изминал ден чувст-
вото, че вероятно ще се проваля, се 
засилваше все повече и повече.

Последната ни вечер преди да 
излезем от Центъра за обучение и 
наистина да започнем мисията си 
имахме възможността да посетим 
храма. Това беше моментът да излея 
през Бог всичко, което сдържах в 
себе си през последните 14 дни. 
Наистина се надявах, че топката от 
напрежение, която беше заседнала 
в гърлото ми, ще се смали. Признах 
си колко ме е страх и че не искам 
да губя времето Му, след като има 
толкова по- способни хора от мен да 
свършат тази работа. Не знаех как 
ще мога да се справя; бях сломена.

За мое щастие, винаги съм била 
изключително благословена да 
получавам отговори от Светите 
писания. Някакси бях насочена към 

един стих в Учение и завети: „И от-
ново, Аз ти казвам, волята Ми е, 
че Моят служител Лаймън Уайт 
трябва да продължи да проповяд-
ва за Сион в дух на кротост, като 
изповяда Мен пред света и Аз ще 
го понеса нагоре като с крила на 
орел, и той ще придобие слава и 
почит за себе си и за името Ми“.

Когато прочетох тези думи, ме 
обля огромно чувство на благодар-
ност. Разбрах, че няма значение кол-
ко ме е страх или колко несигурна 
се чувствам в собствените си спо-
собности. Това беше работата на 
Бог, а не моята. Той просто имаше 
нужда да бъда инструмент в Него-
вите ръце, за да върша делото Му 
(И не го вършех аз, а Той).

Както ми припомниха и по- 
късно, естествено е, че Бог  може 

К А К В О  П Р Е Ж И В Я Х  Н А  С В О Я Т А  М И С И Я

Благословения моей миссии
Бони Недялкова, клон Пазарджик, Българска Софийска мисия

Бони Недялкова

Г Л А С О В Е  Н А  М Е С Т Н И  С В Е Т И И 
О Т  П О С Л Е Д Н И Т Е  Д Н И

Моето свидетелство  
за храма
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сам да свърши всичко, което Му е 
необходимо – дори само за миг. Но 
вместо това, Небесният ни Отец ни 
е дал възможността да участваме в 
работата на спасението на всичките 
Му деца.

Да бъдем пълновременни миси-
онери е една от най- големите при-
вилегии, които можем да получим. 
Всяка секунда прекарана в студ и 
горещина, всеки получен отказ си 
заслужава, заради това накрая да 
видиш в очите на проучвателите 
си, че са усетили Светия Дух. Това, 
че можеш да видиш как животът на 
един човек се променя благодаре-
ние на Евангелието и че семейства 
се свързват заедно във вечността. 
Ще помня завинаги усмивките на 
приятелите ни, които влязоха във 
водите за кръщение и силата на Ду-
ха, Който се чувстваше при първите 
им споделени свидетелства.

Моят президент на мисия ни уче-
ше, че сме обещали на тези духове, 
че ще ги намерим още докато сме 
били в доземния живот; че ще споде-
лим Евангелието с тях и ще им по-
могнем да се приберат у дома. Това е 
една от причините да сме тук. Моето 
собствено семейство е плод именно 
на мисионерска работа и всеки ден 
съм благодарна за примера, който 
съм получила, и помощта, която ми-
сионерите ми оказват и до днес.

На въпроса: „Защо нашата Цър-
ква има мисионери?“ ще отговорим: 
Църквата на Исус Христос на све-
тиите от последните дни винаги е 
била и винаги ще бъде мисионерска 
църква, защото Исус Христос учи 
апостолите си: „Но ще приемете 

сила, когато дойде върху вас Свя-
тият Дух, и ще бъдете свидетели за 
Мене както в Йерусалим, така в цяла 
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Юдея и Самария, и до края на земя-
та“ (Деянията 1:8). Щастлива съм да 
бъда част от това дело. ◼

За информация

В едно от откровенията, дадени пре-
ди много десетилетия чрез Проро-

ка Джозеф Смит, Господ отбелязва: 
„… песента на праведните е молитва 
към Мен и на нея ще бъде отговоре-
но с благословия върху главите им“ 
(У. и З. 25:12). На същите тези светии 
е дадено да разберат, че изпълнени-
ето на химни и други духовни песни 
е също толкова възвисяващо действие 
като искрената молитва и, че то носи 
благословии на пеещите.

В наши дни в Църквата на Исус 
Христос на светиите от последни-
те дни съществуват много ресурси, 
облекчаващи търсенето на нужните 
химни и детски песни, тяхното про-
слушване и възпроизвеждане. Освен 
това, те са достъпни не само под 
формата на публикувани пособия на 
хартиен носител, но и в цифров фор-
мат. Към последните се причислява 
специалното приложение LDS Music, 
създадено за мобилни устройства, 
използващи Android и iOS. В него се 
съдържат ресурси от църковните сбор-
ници с химни, а също и песни за деца, 
включително допълнителните матери-
али към сборника с детски песни.

За много членове на Църквата това 
приложение е познато във варианта 
му за персонални компютри или като 
една от услугите на официалната 
страница на Църквата www.lds.org. С 

негова помощ може да се извършва 
търсене на нужните химни и песни по 
заглавие, а също и по номер в сбор-
ника, прослушване на мелодиите им с 
едновременното появяване на екрана 
на нотите с текста и отбелязване на 
нужната сричка по време на възпроиз-
веждането им.

В мобилното приложение LDSMusic 
е достъпна подобна функция, а също 
така неотдавна се появиха музикални 
ресурси на следните езици: български, 
грузински, латвийски, литовски, руски, 
украински, естонски. Така химните от 
сборника със зелена твърда корица 
може да намерите на български, 
латвийски, литовски, руски и украин-
ски. За жителите на Грузия, Литва и 
Естония са налични музикалните про-
изведения от малкия сборник „Химни 
и песни за деца“. Детските химни 
от основния сборник се съдържат в 
приложенията на латвийски, литовски, 
руски и украински, а допълнителните 
песни за деца – на български.

Всеки притежател на мобилно 
устройство с операционна система 
Android може да свали LDS Music от 
GooglePlay: play.google.com/store/apps/
details?id=org.lds.ldsmusic. Линкът за 
свалянето на мобилното приложение 
в AppStore за iOS устройства е следни-
ят: itunes.apple.com/us/app/lds- music/
id463553380?mt=8. ◼


