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เรีียน พี่น้
่� ้ องทุุกท่่าน:
นิิ ตยสารศาสนจัักรทั่่�วโลกสามฉบัับ
ฝ่่ ายประธานสููงสุุดมีีความยิินดีีที่่จ� ะประกาศการปรัับเปลี่่ย� นนิิ ตยสารศาสนจัักรเพื่่อ� ให้้รับั ใช้้
สมาชิิกทั่่�วโลกได้้ดีขึ้ี น
้ � โดยเริ่่ม� ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคมปีี 2021 ศาสนจัักรจะจััดพิิมพ์์นิิตยสารทั่่�วโลก
สามฉบัับ: เพื่่อ� นเด็็ก เพื่่อ� ความเข้้มแข็็งของเยาวชน และ เลีียโฮนา นิิ ตยสารเหล่่านี้้ �จะมาแทนที่่�
� กว่่าเดิิม
นิิ ตยสารปัจจุุบัน
ั ของศาสนจัักรสี่่�ฉบัับและจะมีีฉบัับดิจิิ ทั
ิ ลั ที่่ดี� ขึ้ี น
้ � และมีีเนื้้ �อหามากขึ้้น
นิิ ตยสารศาสนจัักรเป็็ นแหล่่งช่่วยที่่มี� ค่ี า่ ต่่อการเรีียนรู้้�พระกิิตติิคุณ
ุ ของพระเยซููคริิสต์แ์ ละการ
รู้้�สึึกเป็็ นส่่วนหนึ่่� งในศาสนจัักรของพระองค์์ ความปรารถนาของเราคืือสมาชิิกทุุกหนแห่่งจะบอก
รัับเป็็ นสมาชิิกและต้้อนรัับอิทธิ
ิ พ
ิ ลค้ำำ�จุ
� น
ุ ศรััทธานี้้ �เข้้ามาในใจและบ้้านของพวกเขา ทางเลืือกการ
บอกรัับเป็็ นสมาชิิกแบบใหม่่จะเริ่่ม� ในวัันที่่� 1 กัันยายน ค.ศ. 2020
โปรดดููข้อ้ มููลเพิ่่�มเติิมจากเอกสารที่่ส่� ่งมาพร้้อมกัับจดหมายฉบัับนี้้ �
ขอแสดงความนัั บถืือ

ฝ่่ ายประธานสููงสุุด
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นิิ ตยสารศาสนจัักรจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างไร?
หลายปีี ที่่ผ่� า่ นมา ศาสนจัักรจััดพิิมพ์์นิิตยสารสามฉบัับในภาษา
อัังกฤษ (Friend, New Era, และ Ensign) รวมทั้้�งนิิ ตยสารฉบัับหนึ่่� ง
� ๆ (เลีียโฮนา) เริ่่ม� ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคมปีี 2021
ที่่แ� ปลเป็็ นภาษาอื่่น
สิ่่�งพิิมพ์์เหล่่านี้้ �จะแทนที่่ด้� ว้ ยนิิ ตยสารสามฉบัับที่่จ� ะรัับใช้้สมาชิิกทั่่�วโลกในหลายภาษา:
เพื่่อ� นเด็็ก สำำ�หรัับเด็็กอายุุ 3–11 ขวบ, เพื่่อ� ความเข้้มแข็็งของเยาวชน สำำ�หรัับเยาวชน
อายุุ 12–18 ปีี , และ เลีียโฮนา สำำ�หรัับผู้้� ใหญ่่ ความยาวและรููปเล่่มของนิิ ตยสารฉบัับพิมิ พ์์
จะมีีการเปลี่่ย� นแปลง ผู้้�อ่่านจะได้้พบกับนิ
ั ิ ตยสารดิิจิทั
ิ ลั ที่่ดี� กี ว่่าเดิิมทางออนไลน์์ และใน
แอปพลิิเคชัันมืือถืือ เนื้้ �อหานิิ ตยสารดิิจิทั
ิ ลั จะยัังมีี ให้้อ่า่ นโดยไม่่ต้อ้ งเสีียค่่าใช้้จ่า่ ยต่่อไป
เหตุุใดจึึงมีีการเปลี่่�ยนแปลงเหล่่านี้้ � ?
� ให้้กับั กลุ่่�มผู้้�
นิิ ตยสารทั่่�วโลกเหล่่านี้้ �จะช่่วยแบ่่งปันข่่าวสารที่่เ� ป็็ นหนึ่่� งเดีียวกัันมากขึ้้น
� ที่่ต่� า่ งๆ ของโลกได้้
อ่่านที่่ก� ว้้างขึ้้น� การลดรููปแบบนี้้ �จะช่่วยให้้ศาสนจัักรส่่งเนื้้ �อหาไปสู่่�พื้้น
บ่่อยขึ้้น� กว่่าแต่่ก่อ่ นด้้วย ตััวอย่่างเช่่น ในบางภาษาที่่ปั� จจุุบัน
ั ได้้รับนิ
ั ิ ตยสารปีี ละหนึ่่� งฉบัับ
เท่่านั้้�นตอนนี้้ �จะได้้รับนิ
ั ิ ตยสารเดืือนเว้้นเดืือน ปัจจััยหลายประการ—เช่่น จำำ�นวนผู้้�บอก
รัับเป็็ นสมาชิิก ผู้้�แปลที่่มี� อี ยู่่� และสมรรถภาพในการแจกจ่่าย—ส่่งผลต่่อความถี่่� ในการจััด
พิิมพ์์เป็็ นภาษาต่่างๆ
ฉัั นจะรัับนิิ ตยสารได้้บ่่อยแค่่ ไหน?
เริ่่ม� ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคมปีี 2021 จะมีีนิิตยสารฉบัับพิมิ พ์์และฉบัับดิจิิ ทั
ิ ลั ทุุกเดืือน
ในภาษาต่่อไปนี้้ �: เซบูู, จีีน, จีีนตััวอัักษรแบบย่่อ, เดนมาร์์ก, ดััชท์,์ อัังกฤษ, ฟิิ นแลนด์์,
ฝรั่่�งเศส, เยอรมััน, ฮัังการีี, อิิตาลีี, ญี่่ปุ่่�� น, เกาหลีี, นอร์์เวย์์, โปรตุุเกส, รััสเซีีย, ซามััว, สเปน,
สวีีเดน, ตากาล็็อก, ไทย, ตองกา, และยููเครน
ในภาษาต่่อไปนี้้ �จะมีีนิิตยสารฉบัับพิมิ พ์์และฉบัับดิจิิ ทั
ิ ลั ทุุกสองเดืือน (หกครั้้�งต่่อปีี )
นอกจากนี้้ � จะมีีเนื้้ �อหานิิ ตยสารบางส่่วนทางดิิจิทั
ิ ลั ในเดืือนที่่� ไม่่มีนิ
ี ิ ตยสารฉบัับพิมิ พ์์:
แอลเบเนีี ย, อาร์์เมเนีี ย, บิิสลามา, บััลแกเรีีย, กััมพููชา, โครเอเชีีย, เช็็ก, เอสโตเนีี ย, ฟิิ จิิ,
กรีีก, ไอซ์์แลนด์์, อิินโดนีี เซีีย, คิิริบิ าส, ลััตเวีีย, ลิิทัวั เนีี ย, มาลากาซีี, มาร์์แชล, มองโกเลีีย,
โปแลนด์์, โรมาเนีี ย, สโลเวเนีี ย, สวาฮีีลี,ี ตาฮีีตี,ี และเวีียดนาม
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ในภาษาต่่อไปนี้้ �จะมีีเนื้้ �อหานิิ ตยสารบางส่่วนทางดิิจิทั
ิ ลั เท่่านั้้�นในแต่่ละเดืือน: แอฟริิคานส์์, อััมฮารา, อาหรัับ, พม่่า, ชุุก, เอฟิิ ค, ฟานเต, จอร์์เจีีย, เฮติิ, ฮิิลิิ ไกนอน, ฮิินดีี, ฮิินดีี
(ฟิิ จิิ), ม้้ง, อิิกโบ, อิิ โลกาโน, คิินยาร์์วัน
ั ดา, คอสไร, ลาว, ลิินกาลา, มาเลย์์, มอลตา, เนปาล,
ปาเลา, โปนเป, โซโทใต้้, เซอร์์เบีีย, โชนา, สิิงหล, สโลวััก, ทมิิฬ, เทลููกู,ู ชิิลูบู า, ซึึวานา,
ตุุรกี,ี ทวิิ, อููรดู,ู โซซา แยป, โยรููบา, และซููลูู
ฉัั นต้้องเปลี่่�ยนการบอกรัับเป็็ นสมาชิิกนิิ ตยสารของฉัั นหรืือไม่่?
หากท่่านเป็็ นสมาชิิกนิิ ตยสาร Ensign, New Era, หรืือ Friend ณ สิ้้�นปีี 2020 เวลาที่่�
เหลืืออยู่่�ในการเป็็ นสมาชิิกนิิ ตยสารของท่่านจะโอนไปยัังนิิ ตยสารใหม่่สำำ�หรัับกลุ่่�มอายุุ
เดิิมโดยเริ่่ม� ตั้้�งแต่่ปีี 2021 โดยอััตโนมััติิ หากท่่านเป็็ นสมาชิิกนิิ ตยสาร เลีียโฮนา ณ สิ้้�นปีี
นี้้ � เวลาที่่เ� หลืืออยู่่�ในการเป็็ นสมาชิิกนิิ ตยสารของท่่านจะโอนไปยัังนิิ ตยสาร เลีียโฮนา ใหม่่
โดยเริ่่ม� ตั้้�งแต่่ปีี 2021 โดยอััตโนมััติิ แต่่รูปู แบบใหม่่ของ เลีียโฮนา จะมีีเนื้้ �อหาสำำ�หรัับ
ผู้้� ใหญ่่เท่่านั้้�น หากท่่านต้้องการให้้ครอบครััวท่่านได้้รับั เนื้้ �อหาสำำ�หรัับเด็็กหรืือเยาวชน
ท่่านจะต้้องบอกรัับเป็็ นสมาชิิกนิิ ตยสาร เพื่่อ� นเด็็ก หรืือ เพื่่อ� ความเข้้มแข็็งของเยาวชน.
ท่่านสามารถบอกรัับเป็็ นสมาชิิกนิิ ตยสารได้้ตั้้ง� แต่่วัน
ั ที่่� 1 กัันยายน ค.ศ. 2020 ที่่�
store.ChurchofJesusChrist.org, ผ่่านศููนย์์หนัั งสืือในท้้องที่่ข� องท่่าน, หรืือโดยการติิดต่่อ
แผนก Global Services
ฉัั นจะหาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงเหล่่านี้้ � ได้้จากที่่� ใด?
ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับการเปลี่่ย� นแปลงเหล่่านี้้ �จะชี้้แ� จงให้้ทราบตลอดทั้้�งปีี ในหน้้ าสื่่�อสัังคม
ของศาสนจัักร ในหน้้ าหลัักของ ChurchofJesusChrist.org และในนิิ ตยสารรููปแบบ
ปัจจุุบัน
ั ฉบัับเดืือนธัันวาคม 2020

