December 13, 2019
To: Members of the Asia North Area
Dear Sisters and Brothers,
New Year Greetings from the Asia North Area Presidency
As 2019 draws to a close, we express our love and appreciation to each of you. As we travel
throughout the Area and meet with you, we feel of your goodness and of your sincere testimonies and love
for our Savior Jesus Christ. We are deeply grateful for your dedicated service to the Lord, and for the
progress and miracles we have seen during the year. The year 2020 marks 200 years since
the commencement of the Restoration of the gospel. What an exciting time to rejoice in the blessings of the
restoration, and to follow the voice of living prophets and apostles who continue to receive revelation to
guide us in our time. We invite everyone to follow the prophet.
In past years we have issued an Area Plan and distributed it to all members. The ABC plan was
designed to simplify our lives and focus us on the Savior. We appreciate your support and efforts to
understand and implement the area plans. We have seen many miracles as a result. However, this year we
simply invite each of you to prayerfully consider what is most needful for each of you to follow the
prophet individually and as families. We trust you to receive the revelation necessary to help you and your
families become true followers of Jesus Christ and to find enduring joy.
We invite all individuals and families in the Area to follow the same process we are asking
the children and youth to follow as they set goals and make plans for their personal development.
To help you get started, we have created an overview of the revelatory planning process and a brief
summary of some of the key messages from our dear prophet and apostles. The document is enclosed for
your reference. We hope it will be helpful to you as you set goals and make plans for the new year.
Also, please watch for a 2020 calendar titled, “Come Follow Me” that will feature recent quotes
from our modern-day prophet and apostles to inspire us throughout the year.
May God bless you and your families as you seek inspiration and revelation to guide you on your
personal journeys down the covenant path. We promise that you will find enduring joy as you seek to
become true followers of Jesus Christ by following the prophet.
With love and appreciation.
Asia North Area Presidency

Yoon Hwan Choi

Takashi Wada

L. Todd Budge

Орчуулга
2019 оны 12-р сарын 13
Хэнд: Азийн хойд бүсийн гишүүд
Хүндэт ах эгч нар аа,
Азийн хойд бүсийн Ерөнхийлөгчийн зөвлөлөөс ирүүлж буй шинэ оны мэндчилгээ
2019 он улиран одож өнгөрч байгаатай холбогдуулан бид та бүхэндээ хайр,
талархлаа илэрхийлж байна. Бүсийн орон нутгаар аялж, та нартай уулзаж байхдаа бид та
бүхний сайн сайхан байдал, чин сэтгэлийн гэрчлэл болоод бидний Аврагч Есүс Христийг
хайрлаж байгаа хайрыг мэдэрдэг. Бид та бүхний Их Эзэнд зориулж буй үйлчлэлд болон
жилийн туршид гарсан өсөлт дэвшил, гайхамшгуудад гүнээ талархаж байна. 2020 онд сайн
мэдээ сэргээгдэж эхэлсний 200 жилийн ой тохиож байна. Сэргээлтийн адислалуудад баясах,
өнөө цагт биднийг удирдахаар илэрхийлэлт үргэлжлүүлэн хүлээн авдаг амьд бошиглогч,
төлөөлөгчдийн дуу хоолойг дагах ямар гайхалтай цаг үе вэ! Бид хүн бүрийг Бошиглогчийг
дагаасай хэмээн хүсэж байна.
Өмнөх жилүүдэд бид бүх гишүүндээ Бүсийн төлөвлөгөөг танилцуулсан. АВС
төлөвлөгөө нь биднийг амьдралаа энгийн болгож, Аврагч дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхэд
чиглэсэн байсан. Бид та бүхний бүсийн төлөвлөгөөг ойлгон хэрэгжүүлэхээр хүчин
чармайлт гарган, дэмжлэг үзүүлж буйд талархаж байна. Бид үр дүнд нь олон гайхамшгийг
харсан. Хэдий тийм ч энэ жил та бүхнийг хувь хүн, гэр бүлээрээ бошиглогчийг дагахад
шаардлагатай зүйлсийг залбиран, тунгаан бодоосой хэмээн уриалж байна. Бид та бүхнийг
Есүс Христийн жинхэнэ дагалдагч болоход нь өөртөө болон гэр бүлдээ хэрэгтэй
илэрхийлэлтийг хүлээн авна гэдэгт мөн төгсөшгүй баяр баяслыг мэдэрнэ гэдэгт найдаж
байна.
Бид энэ бүсийн бүх хувь хүн, гэр бүлүүдийг зорилго тавьж, хувийн хөгжил дэвшилд
зориулан төлөвлөгөө гаргахдаа хүүхэд, өсвөр үеийнхнийг дагахыг урьж буй ижил үйл
явцыг дагаж мөрдөөсэй хэмээн уриалж байна.
Бид та бүхнийг эхлүүлэхэд тань туслахын тулд илчлэлт авч төлөвлөх явцын тоймыг
болон хайрт бошиглогч, төлөөлөгчдийн илгээсэн зарим гол захиасуудын товч хураангуйг
нэгтгэн гаргалаа. Уг материалыг та бүхэнд зориулан хавсаргав. Энэ нь та бүхэнд шинэ
оныхоо зорилгыг тавьж, төлөвлөгөө гаргахад тань тусална гэж найдаж байна.
Мөн 2020 оны турш биднийг урамшуулах өнөө цагийн бошиглогч, төлөөлөгчдийн
хэлсэн эшлэлүүд бүхий “Ирээд, Намайг дага” хэмээх хуанлиг үзнэ үү.
Гэрээний зам дээрх аялалд чиглүүлэх илчлэлт, илэрхийлэлт хайж байх үед тань
Бурхан таныг болон таны гэр бүлийг адислах болтугай. Та бүхэн бошиглогчдыг дагаснаар
Есүс Христийн жинхэнэ дагалдагч болохыг эрэлхийлэх үедээ төгсөшгүй баяр баяслыг
олох болно гэдгийг бид та бүхэнд амлаж байна.
Хайр, талархлаа илэрхийлэхийн хамт хүндэтгэсэн,
Азийн хойд бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл
Юн Хуан Чэй

Такаши Вада.

Л.Тодд Бадж

