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Para Saudara dan Saudari yang Dikasihi:

Tiga Majalah Gereja Sedunia

Kami senang untuk mengumumkan penyesuaian kepada majalah Gereja untuk melayani 
para ahli sedunia dengan lebih baik. Bermula pada Januari 2021, Gereja akan menerbitkan tiga 
majalah global: iaitu Friend, For the Strength of Youth, dan Liahona. Majalah- majalah ini akan 
menggantikan empat majalah Gereja yang sedia ada dan akan merangkumi versi digital yang 
ditambah baik dan meluas.

Majalah Gereja adalah sumber yang bernilai untuk pembelajaran injil Yesus Kristus dan 
merasa tergolong dalam Gereja- Nya. Hasrat kami adalah agar para ahli sedunia akan melanggani 
dan mengalu- alukan pengaruh yang menyokong iman ini ke dalam hati dan rumah mereka. Pilihan 
langganan baharu akan tersedia pada 1 September 2020.

Sila lihat lampiran yang disertakan untuk maklumat tambahan.

Dengan ikhlas,

Presidensi Utama
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Apakah perubahan majalah- majalah Gereja?
Untuk bertahun lamanya, Gereja telah menerbitkan tiga majalah 

dalam Bahasa Inggeris (Friend, New Era, dan Ensign) serta satu 
majalah yang diterjemahkan ke dalam bahasa- bahasa lain (Liahona). 
Bermula pada Januari 2021, penerbitan ini akan digantikan kepada 
tiga majalah yang akan melayani para ahli sedunia dengan lebih 
baik dalam pelbagai bahasa: iaitu Friend untuk kanak- kanak berusia 3–11 tahun, For the 
Strength of Youth untuk remaja berusia 12–18 tahun, dan Liahona untuk orang dewasa. 
Panjang dan format majalah cetakan akan mengalami perubahan. Para pembaca boleh 
menjangkakan majalah digital yang telah ditambah baik tersedia secara dalam talian dan di 
aplikasi mudah alih. Majalah digital akan terus tersedia secara percuma.

Mengapakah perubahan ini dibuat?
Majalah- majalah global ini akan membantu berkongsi pesanan yang lebih bersatu 

kepada pembaca yang lebih meluas. Ini juga membolehkan Gereja menghantar kandungan 
ke kawasan berbeza di seluruh dunia dengan lebih kerap dari sebelumnya. Contohnya, 
beberapa bahasa sedia ada yang hanya menerima satu majalah dalam setahun kini akan 
menerima majalah mereka dua bulan sekali. Beberapa faktor—seperti bilangan pelanggan, 
ketersediaan penterjemah, dan keupayaan pengagihan—mempengaruhi kekerapan 
penerbitan kepada pelbagai bahasa.

Seberapa kerap saya akan menerima majalah?
Bermula pada Januari 2021, majalah cetakan dan digital akan tersedia pada setiap bulan 

dalam bahasa- bahasa berikut: Bahasa Cebuano, Cina, Cina Ringkas, Denmark, Belanda, 
Inggeris, Finland, Perancis, Jerman, Hungary, Itali, Jepun, Korea, Norway, Portugis, Rusia, 
Samoa, Sepanyol, Sweden, Tagalog, Thai, Tonga dan Ukraine.

Bagi bahasa- bahasa berikut, majalah cetakan dan digital akan tersedia setiap dua bulan 
(enam kali setahun). Tambahan, kandungan majalah terpilih akan tersedia secara digital 
pada bulan majalah cetakan tidak tersedia: Bahasa Albania, Armenia, Bislama, Bulgaria, 
Kemboja, Croatia, Czech, Estonia, Fiji, Yunani, Iceland, Indonesia, Kiribati, Latvia, 
Lithuania, Malagasy, Marshallese, Mongolia, Poland, Romania, Slovenia, Swahili, Tahiti 
dan Vietnam.

Bagi bahasa- bahasa berikut, kandungan majalah hanya tersedia secara digital setiap 
bulan: Bahasa Afrikaans, Amharic, Arab, Burma, Chuukese, Efik, Fante, Georgia, Haiti, 
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Hiligaynon, Hindi, Hindi (Fiji), Hmong, Igbo, Ilokano, Kinyarwanda, Kosraean, Laos, 
Lingala, Malaysia, Malta, Nepal, Palau, Pohnpei, S. Sotho, Serbia, Shona, Sinhala, Slovak, 
Tamil, Telugu, Tshiluba, Tswana, Turki, Twi, Urdu, Xhosa, Yapese, Yoruba dan Zulu.

Adakah saya perlu mengubah langganan saya?
Jika anda melanggan Ensign, New Era, atau Friend pada hujung tahun 2020, baki tempoh 

langganan anda akan secara automatik dipindahkan kepada majalah baharu untuk kumpulan 
umur yang sama pada 2021. Jika anda melanggan Liahona pada hujung tahun ini, baki 
tempoh langganan anda akan secara automatik dipindahkan kepada majalah baharu Liahona 
bermula pada 2021. Bagaimanapun, versi baharu Liahona mengandungi bahan- bahan 
untuk orang dewasa sahaja. Jika anda ingin menerima kandungan untuk kanak- kanak atau 
remaja, anda perlu melanggan majalah Friend atau For the Strength of Youth. Anda boleh 
mula melanggani pada 1 September 2020 di store.ChurchofJesusChrist.org, melalui pusat 
pengedaran tempatan anda, atau menghubungi Global Services Department.

Di manakah saya boleh mendapatkan maklumat tambahan tentang perubahan ini?
Maklumat tentang perubahan ini akan dikongsi sepanjang tahun di halaman media 

sosial Gereja, di halaman ChurchofJesusChrist.org , dan dalam majalah semasa Disember 
2020.


