14 Agustus 2020

Brother dan Sister terkasih,
Tiga Majalah Gereja Sedunia
Kami senang memberitahukan penyesuaian terhadap majalah Gereja untuk melayani dengan
lebih baik para anggota sedunia. Mulai pada Januari 2021, Gereja akan menerbitkan tiga majalah
global: Kawanku, Untuk Kekuatan Remaja, dan Liahona. Majalah-majalah ini akan menggantikan
empat majalah Gereja saat ini dan akan menyertakan versi digital yang ditingkatkan dan diperluas.
Majalah-majalah Gereja merupakan sumber daya berharga untuk mempelajari tentang Injil
Yesus Kristus dan merasakan suatu rasa menjadi bagian dalam Gereja-Nya. Hasrat kami adalah
agar para anggota di mana pun akan berlangganan dan menyambut pengaruh yang mendukung
iman ini ke dalam hati dan rumah mereka. Opsi berlangganan baru akan tersedia pada 1 September
2020.
Silakan lihat lampiran yang dilampirkan untuk informasi tambahan.
Hormat kami,

Presidensi Utama
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Bagaimana majalah-majalah Gereja akan berubah?
Selama bertahun-tahun, Gereja telah menerbitkan tiga majalah
berbahasa Inggris (Friend, New Era, dan Ensign) juga satu majalah
yang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain (Liahona). Mulai
pada Januari 2021, terbitan-terbitan ini akan digantikan dengan tiga
majalah yang akan melayani para anggota di seluruh dunia dalam
banyak bahasa: Kawanku untuk anak-anak usia 3–11, Untuk Kekuatan Remaja untuk
remaja usia 12–18, dan Liahona untuk orang dewasa. Panjang dan format dari majalah
cetakan ini akan mengalami perubahan. Para pembaca dapat mengharapkan majalah digital
yang ditingkatkan yang tersedia daring dan di aplikasi seluler. Konten majalah digital akan
terus tersedia secara gratis.
Mengapa perubahan ini dibuat?
Majalah-majalah global ini akan membantu membagikan lebih banyak pesan terpadu
kepada kelompok pembaca yang lebih luas. Penyederhanaan ini juga akan memperkenankan
Gereja untuk mengirimkan konten ke berbagai area dunia dengan lebih sering daripada
sebelumnya. Sebagai contoh, sejumlah bahasa yang saat ini menerima hanya satu majalah
per tahun sekarang akan menerima majalah setiap dua bulan. Beberapa faktor—seperti
jumlah pelanggan, ketersediaan penerjemah, dan kapabilitas distribusi—memengaruhi
frekuensi penerbitan dalam bahasa-bahasa yang berbeda.
Seberapa sering saya akan dapat menerima sebuah majalah?
Mulai pada Januari 2021, majalah cetak dan digital akan tersedia setiap bulan dalam
bahasa-bahasa berikut: Cebuano, Cina, Cina yang Disederhanakan, Denmark, Belanda,
Inggris, Finlandia, Prancis, Jerman, Hongaria, Italia, Jepang, Korea, Norwegia, Portugis,
Rusia, Samoa, Spanyol, Swedia, Tagalog, Thai, Tonga, dan Ukraina.
Dalam bahasa-bahasa berikut, majalah cetak dan digital akan tersedia dua bulan sekali
(enam kali setahun). Selain itu, konten majalah pilihan akan tersedia secara digital pada
bulan-bulan sebuah majalah yang dicetak tidak tersedia: Albania, Armenia, Bislama,
Bulgaria, Kamboja, Kroasia, Ceko, Estonia, Fiji, Yunani, Islandia, Indonesia, Kiribati,
Latvia, Lituania, Malagasi, Marshal, Mongolia, Polandia, Romania, Slovenia, Swahili,
Tahiti, dan Vietnam.
Dalam bahasa-
bahasa berikut, konten majalah pilihan akan tersedia hanya secara
digital setiap bulannya: Afrika, Amharic, Arab, Burma, Chuuke, Efik, Fante, Georgia,
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Haiti, Hiligaynon, Hindi, Hindi (Fiji), Hmong, Igbo, Ilokano, Kinyarwanda, Kosraea,
Laos, Lingala, Malaysia, Malta, Nepali, Palau, Pohnpei, Sesotho, Serbia, Shona, Sinhala,
Slovakia, Tamil, Telugu, Tshiluba, Tswana, Turki, Twi, Urdu, Xhosa, Yapese, Yoruba, dan
Zulu.
Apakah saya perlu mengubah berlangganan saya?
Jika Anda pelanggan Ensign, New Era, atau Friend pada akhir 2020, kapan pun waktu
yang tersisa pada langganan Anda akan secara otomatis ditransfer ke majalah baru untuk
kelompok usia yang sama yang dimulai pada 2021. Jika Anda pelanggan Liahona di
akhir tahun ini, kapan pun waktu yang tersisa pada langganan Anda akan secara otomatis
ditransfer ke majalah Liahona yang baru mulai pada 2021. Meskipun demikian, versi baru
dari Liahona akan menyertakan materi hanya untuk orang dewasa. Jika Anda ingin keluarga
Anda menerima konten untuk anak-anak atau remaja, Anda akan perlu berlangganan untuk
Kawanku atau Untuk Kekuatan Remaja. Anda dapat berlangganan mulai 1 September 2020
di store.ChurchofJesusChrist.org, melalui pusat distribusi setempat Anda, atau dengan
menghubungi Global Services Department.
Di mana saya dapat menemukan informasi tambahan tentang perubahan ini?
Informasi mengenai perubahan ini akan dibagikan sepanjang tahun di halaman media
sosial Gereja, di halaman beranda ChurchofJesusChrist.org, dan di terbitan Desember 2020
majalah-majalah saat ini.
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