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Estu malavara en prospero kaj danka en mizero.
Estu trezoro p
konsideras sian promeson sankta.

Estu lampo por tiuj vag
afliktitoj, apogo kaj defendo por la viktimo de subpremado.
Estu hejmo por la fremdulo, balzamo por la suferanto,fortika turo por la fuganto.

moralo, viviga spiro por la korpo de l’
homaro, standardo de la armeoj de l' justo, gvidstelo sur la horizonto de
o de l' humileco.
Li vere estas proksima, preta respondi.

La skriboj de Bahá'u'lláh (1817kaj senco de

la
”kaj malkovris en ili “la plej belan kaj puran formon de religia
instruo ”kaj ke Mahatmo Gandhi' trovis en ili “la esperon de la homaro ”.
- sed samtempe difinas
Dion kiel la “
”. Li vidas la homon kiel migranton survoje al pliaj, senlimaj
mondoj de Dio tiujn en
-post-ioma enkonduko de
kolektiva sekurec-strukturo por gardi la mondan pacon

- homoj, kiuj en pleja sendependo kaj

Bahá'u'lláh estas la fondinto de Bahadefiantajn grandegajn spiritajn kaj sociajn problemojn kaj taskojn. (1)
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La homo estas Mia mistero
Amo kiel krea impulso
Ho filo de l' homo!
Mian amon al vi konsciis Mi; tial Mi kreis vin, gravuris en vin Mian bildon kaj rivelis al vi Mian
belecon.

kaj suverena volo, doti la homon per la unika distingo kaj kapablo, koni Lin kaj ami Lin - kapablo,
(Gleanings, 27: 2, p.65)
in pro vi mem. (Gleanings, 122:1, p.260)
Ekkono de dia perfekteco
atestas la revelacion de
plej alta grado tio validas po
nomoj kaj atributoj aplikeblas al
La homo estas Mia mistero, kaj Mi estas lia mistero. ”
(Gleanings, 90: 1, p.177)
homoj. Sekv
(Gleanings, 75: 1, p.143)
El la majesta fonto kaj el la esenco de Lia favoro kaj malavaro Li konfidis al

(Gleanings, 124: 2, p.262)
Homa menso - Dia revelacio

kaj rekoni la unusolan veran Dion –

von
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aperigis ilin en la homa korpo.
Dia Revelacio.
atesto de Dio, la plej klara pruvo de Lia vero, la signo de Lia perfekta bonkoreco, la simbolo de Lia
-ampleksanta korfavoro, la pruvo de Lia amoplena providenco, la simbolo de Lia perfektega
gra
(Gleanings, 95: 1 kaj 3, p.194-195)
Minejo plena je juveloj
La homo estas la plej alta talismano. Sed la manko de adekvata edukado senigis lin je tio, kio estas lia
garantiitaj... Konsideru la homon ki

Nur edukado

(Gleanings, 122, p.259-260)
konfide doti
perceptus per via interna kaj via ekstera okulo, same klare kiel evidentas la revelacio de Mia brila
Nomo, la en vi ondantajn marojn de mia korfavoro kaj malavareco.
(Gleanings, 153: 6, p.326-327)
La koro - rezidejo de Dio
Ho filo de l' spirito! Jen Mia unua konsilo: Posedu puran, bonvoleman kaj radiantan koron, ke via

mondo de l' sankteco elektu la hejmon de l'polvo.
(Seven Valleys, p.35)

Vi venas el la
- ne

Ho Mia Frato! Pura koro est
komprenos la signifon de “
de Mia fidela servanto ”.
(Seven Valleys, p.21)

e la koro

Dio
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nedividita.

inklino al Lia amo kaj detenu vian koron de la amo al iu

(Gleanings, 114: 15, p.237-238)
La naturo de la amo
doj neniel dependas de homa
spirito.
(Certitude, p.211)
Klinu viajn korojn al la konsiloj de via vera, via nekomparebla Amiko... La Vorto de Dio povas esti

(Gleanings, 43: 9, p.97)

(Seven Valleys, p.36)

certe taksus l
-

-

(Gleanings, 153: 2, p.323)

(Seven Valleys, p.7)

la ekkono

mo ne
odi altigi sin
fajro, kaj troa parolado mortiga veneno. Materia fajro forkonsumas la korpon, sed la fajro de la lango
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alia tutan jarcenton.
estingas la lumon de la koro kaj sufokas la vivon de la animo...
Li helpu al la senhavuloj, kaj al la mizeruloj neniam rifuzu sian favoron. Li montru afablecon al la
bestoj kaj des pli al siaj kunhomoj, kiuj ja estas dot
sian vivon por la Amato kaj ne permesu, ke la malaprobo de la homoj turnu lin for de la Vero. Li ne
deziru por aliaj, kion li ne deziras por si mem, kaj ne promesu, kion li ne plenumos. Plenkore la
ofte en la horo de morto pekinto atingas la esencon de la kredo, kaj trinkante la senmortigan
opira deziro, de pasia sindono, de
kaj la lumoj de scio kaj certeco envolvos lian animon. En tiu horo la Mistika Heroldo, portanta la
-blovo
de ekkono vekos la koron, la animon kaj la spiriton el la dormo de senatento. Tiam la multnombraj
favoroj kaj gracotrovos sin dotita per nova okulo, nova orelo, nova koro kaj nova menso. Li kontemplos pri la
evidentaj signoj de la universo kaj p
uras je Dio!

-mejla distanco, la bonodoron de Dio kaj

sunbri
- Liajn mirindajn eldirojn, Liajn grandiozajn
verkojn kaj potencajn farojn - disde la agoj, la vortoj kaj vojoj de la homoj, same kiel juvelisto
malvarmo. Kiam la kanal
epoko kaj dia misio.
(Gleanings, 125: 1 k.s., p.264)
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La unueco de la homo

ajn, kio estas malsup
(Gleanings, 2: 1, p.5)
Tiuj, kiujn Dio dotis per komprenemo, senrezerve rekonos, ke la ordonoj fiksitaj de Dio konsistigas
la
Ho vi popoloj de la mondo! Sciu kun certeco, ke Miaj ordonoj estas la lampoj de Mia amoplena
Miaj kreitoj...
(Gleanings, 155: 2, p.331-332)
- se ili nur komprenus! Observi ilin,
(Citita en: Synopsis and Codification, p.4)
La naturo de la animo

a Kreinto,
(Gleanings, 82: 1, p.158-159)
uldigas al la malhelpoj, kiuj intervenas inter lia korpo
Rigardu la lumon de la lampo.
intenso.
tian superecon kaj disvolvos tian influon, kiajn neniu surtera energio
kvankam efektive la fonto de la lumo res

La animo de la homo estu komparata al la

am la nuboj denove
povas iel influi la ennaskitan brilecon de la suno. La animo de la homo estas la suno, per
(Gleanings, 80: 2-4, p.153-155)
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Postmorta vivo

aperigos la signojn de Dio kaj Liajn atributojn kaj rivelos Liajn indulgemon kaj favoron.
La naturo de la animo post la morto neniam povos esti priskribata, kaj ne estas dece kaj permesite
de Dio estas
malsupren sendataj kun la sola celo konduki la homaron al la rekta Vojo de l' Vero. La celo de Ilia
Plejalta en pleja pureco kaj sankteco kaj en
mirakloj de la mondo.
(Gleanings, 81: 1, p.155)
Ho filo de la Plejsupera!
, p.12)

percepti. Aliflanke, ekde
(Gleanings, 66: 4, p.127)

forskui vian dormemon?

Ho Miaj servantoj! Se vi komprenus, kion miraklan el Mia malavaro kaj donacemo mi volas konfidi
memoj - scion, kiu estas la sama kiel la kompreno de Mia propra Esto.
(Gleanings, 153: 6, p.326)
La potenco de meditado
kaj la kavo, kaj la valo, kaj la lando, kaj la maro, kaj la insulo, kaj la kampo, kie oni Dion mencias kaj

-8)
Envoku, ho Mia servanto, la versojn de Dio, kiujn ricevis vi, samkiel ili estas envokataj de tiuj
de Dio,
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tamen la beno de la graco donacita al li ne
la misteroj de la Revelacio de Dio dekretitaj per la bena Volo de Tiu, Kiu estas la Fonto de potenco
(Gleanings, 136: 2, p.295)
Se iu citas nur unu verson de la Sankta Skribo en spir
subpremas ilin, sed malpezigu kaj levu ilin, por ke sur la flugiloj de la Sanktaj versoj ili soru al la
(Aqdas, 149, p.73-74)
Pura Perceptado
Ho kunulo de Mia Trono!

u nek ploru. Ne

Pasigu do la tagojn de via vivo, kiuj estas malpli ol momento vanua, kun menso senmakula, koro
j, persa 44 / The Hidden Words, p.37-38)
Ho filo de l' esto!
ajn tion faras estas malbenita de Mi.
Se vi rimarkas la
estas la Diskreta, la Sinjoro de graco plej abunda.
(Son of the Wolf, p.55)
La homa vorto
Homa parolo estas realo, kiu aspiras ekhavi influon kaj kiu devas esti moderiga

kaj percepteblas... Unu vorton oni povas kompari kun fajro, alian kun lumo, kaj la efikon, kiun
mildaj kiel lakto, por ke la homidoj estu nutrataj kaj edifataj per tio kaj atingu la finan celon de l'
homa ekzisto, kiu estas la stato de vera kompreno kaj nobleco.
(Tablets, 11: 30, p.172-173)
nco
kaj viviga spirito, per kiu la popolo de la mondo atingis tiel eminentan pozicion. Krome, vortoj kaj
eldirita sole pro Dio kaj kun deca respekto po
(Tablets, 11: 29, p.172)
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Diskurso pri la vero

Dion lin gvidi. Gardu vin, ke vi ne traktu lin bruske. Afabla lango estas kiel magneto por la hom(Gleanings, 132: 5, p.289)

a volo kaj

ordonon.
La esenco de religio estas atesti pri tio revelaciita de la Sinjoro kaj observi, kion Li ordonis en Sia
potenca Libro.
ordonis.
kaj deziri nenion krom tio, kio estas la deziro de lia Sinjoro.
V

-

servantoj.

La esenco de vera kompreno estas atesti sian propr
-Potenca.
La esenco de karitato estas por la servanto mencii la benojn de sia Sinjoro kaj esprimi sian dankon al

aganta estu prefere morta ol viva.
La esenco de vera sekureco estas gardi silenton, prezenti al si la finon de la aferoj kaj rezigni pri la
mondo.

n posedas, kaj kiu Min ne amas, tiu vere

profanaj.
La plej arda fajro estas pridubi la signojn de Dio, vante disputi pri tio, kion Li revelaciis, nei Lin kaj
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per la

Ordonon.
Veran perdon suferas tiu, kies tagoj pasis en plena ignoro pri si mem.
per

(Tablets, 10: 1 k.s., p.155-157)
Fruktoj sur la arbo de l'homo
Ho filo de l' polvo!
strebanta sin mem altigi super sian fraton. Diru, ho gefratoj! Lasu farojn, ne vortojn, esti via ornamo.
Scioj esta
akiri. Tamen, estu studataj tiaj sciencoj, kiuj donas profiton al la popoloj de la tero kaj ne tiaj, kiuj per
Granda estas vere la servoj al la popoloj de la mondo, kiujn
povas scienco kaj tekniko pretendi por si. Vere, scioj estas efektiva trezoro por la homo kaj fonto de
(Tablets, 5: 15, p.51-52)
Ho Miaj servantoj!
oj dependas de rimedoj kaj la

La akcepto de la amanto
Je la justeco de la unusola vera Dio! Se nur splito el juv
pura kaj senigita je skorioj.(Citita en: Advent of Divine Justice, p.80)
Tiu, kiu akiros el la akvoj de Mia
(Citita en: World Order, p.107)

Bahá’
u’
lláh: Perloj de l’Sa

13

La unueco de la homaro
La lumo de homara unueco
Mia celo estas nenio alia ol la plibonigo de la mondo kaj
unueco ne povas esti atingita, dum la konsiloj revelaciitaj de la Plumo de la Plejalta suferas
malatenton kaj neglekton.
(Gleanings, 131: 2, p.286)
La vorto de Dio estas lampo, kies lumo estas la jena eldiro: Vi estas la fruktoj de unu arbo kaj la
Interrilatu en plej granda amo kaj harmonio, en amikeco kaj kamaradeco. Li,
Kiu estas la Sun
tiuj vortoj.
(Gleanings, 132: 3, p.288)
Ke la diversaj komunumoj de la tero kaj la multnombraj religiaj sistemoj neniel rajtas nutri sentojn
evenas el unu Fonto
postuloj de la epokoj, en kiuj ili estis proklamataj.
(Gleanings, 132: 1, p.287-288)
La tero estas nur unu lando
La sanktejo de unueco estas starigita; ne rigardu unu la alian kiel fremdulojn. Vi estas la fruktoj de
(Gleanings, 112: 1, p.218)
Ne gloru sin tiu, kiu amas sian propran landon, sed tiu, kiu amas la tutan mondon. La tero estas nur
(Tablets, 11: 13, p.167)
Ho idoj de l’homoj!
la alia.
en la sama lando, ke elde via plej interna esto, pere de viaj faroj kaj agoj, la signoj de unueco kaj la
esenco de malligiteco estu manifestataj. Tia estas Mia konsilo al vi, ho kohortoj de l’
tiun konsilon, ke vi akiru la frukton de l’sankteco de la arbo mire glora.
-21)
Komparu la mondon kun la homa korpo, kiun, kvankam kompleta kaj perfekta je sia kreo, pro
proprajn dezirojn kaj grave eraris. Kaj se foje, pro la flego de kapabla kuracisto, iu membro de tiu
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kuracilon kaj plej fortan rimedon por resanigi la tutan mondon
unu universala Religio, unu komuna Kredo. Tio tute ne estas atingebla krom per la potenco de lerta,
(Gleanings, 120: 1 kaj 3, p.254-255)
Unu animo kaj unu korpo

(Gleanings, 96: 2, p.196)
Tiu, Kiu estas via Sinjoro, la Plejkompatema, vartas en Sia koro la deziron vidi la tutan homaron kiel
unu animon kaj
(Gleanings, 107: 1, p.214)

u dividas kaj afiktas la homaron,
ordo havas lamentindajn mankojn.
(Gleanings, 110: 1, p.216)

(Gleanings, 61: 12, p.118)
malbono.

kompreno d
estus mortiga.
(Tablets, 6: 31 kaj 32, p.69)
Universala Pac-kunveno
-ampleksan kunvenon de l'homoj estos
uni
devos konsideri tiajn vojojn kaj rimedojn, kiuj metos la fundamenton de la Granda Paco tutmonda
inter la homoj. Tia paco postulas, ke la Grandaj Potencoj decidu, pro la trankvileco de la popoloj sur
malebligi lin. Se tio estos plenumita, la nacioj de la mondo ne plu bezonos armilojn, krom por
konservi la sekurecon de siaj regnoj kaj por gardi la internan ordon en siaj teritorioj.
(Gleanings, 117: 1, p.249)
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(Gleanings, 4: 1, p.6)
La oficistoj de la Domo de Justeco havas la devon akceli la establon de la Minora Paco, por ke la
(Tablets, 7: 19, p.89)

same unu skribon. Tiel la tuta tero estos fine konsiderata kiel ununura lando. (3)
(Tablets, 3: 6, p.22)
Respekto al la naturo

(Son of the Wolf, p.44)
kiu
vera gloro konsistus en la posedo de tiel pasemaj objektoj, tiam la tero, sur kiu vi iras, nepre devus

(Gleanings, 118: 7, p.252-253)

Liaj servantoj, kiuj vere

kredas je Li.
(Gleanings, 128: 4, p.276)
Justeco kaj unueco

okuloj kaj ne per la okuloj de l' aliuloj kaj vi konos per via propra konado kaj ne pere de l' konado de
donaco
-6)
La lumo de l' homo estas justeco.
La celo de justeco estas la efektivigo de unueco inter la homoj.
(Tablets, 6: 26, p.66-67)
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Neniu lumo estas komparebla al la lumo de justeco. La starigo de ordo en la mondo kaj la trankvilo
(Son of the Wolf, p.28-29)
Ho filo de homo! Se via okulo estas turnita al mizerikordo, forlasu la aferojn, kiuj donas profiton al
via proksimulo, kion vi elektas por vi mem.
(Tablets, 6: 20, p.64)
uj limoj

(Gleanings, 70: 1, p.136)

eniam vidis.

kaj levi la mensojn kaj la animojn de la homoj estas malsuprensendita, kio estas la plej efika
instrumento por la edukado de la tuta homaro. La plej al
-Ekzistanta Dio. Jam de
praa tempo estas revelaciite: “Amo al la patrujo estas elemento de la Kredo de Dio. ”La Lango de
Ne gloru sin tiu, kiu amas sian
patrujon, sed tiu, kiu amas la tutan mondon. ”Per la potenco liberigita de t
spuron de restriktoj kaj limigoj el la sankta Libro de Dio. Ho popolo de Justeco! Estu same brila kiel
la lumo kaj same radia kiel la fajro, kiu ardis en la Brulanta Arbusto. La brileco de la fajro de via amo
gon.
(Gleanings, 43: 6-7, p.95-96)
Ni vere plenumis Nian devon admoni la homojn kaj alporti ai ili, kion Dio, la Plejpotenca, la
teron, kaj Mia p
dormo!
(Citita en: Promised Day, p.6)
Vera libereco
Dio, oni tuj rekonu
perceptema koro komprenus la signifon de vera libereco kaj malkovrus la misteron de enperturba
paco kaj absoluta trankvilo.
(Gleanings, 122: 1, p.260)
Konsideru la etmensecon de la homoj.

, kion Ni
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kreitan.
(Gleanings, 159: 1 kaj 3, p.335-336)

radioj, kiuj pasas tra fla

la lumradiojn, dum la triaj, kiuj trinkis el la vino de unueco, vidas nenion ol la sunon mem.
e

(Seven Valleys, p.18-21)
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La unueco de la religioj
Ho vi homidoj! La fundamenta celo, kiu animas la Kredon de Dio kaj Lian Religion, estas certigi la
bonstaton de la homaro, akceli
(Tablets, 11: 15, p.168)
iformataj konforme al la
(Citita en: Nova Epoko, p.174)
ojn, kiuj
(Gleanings, 132: 1, p.287)

(Certitude, p.240)
Kaj nun koncerne vian demandon pri la naturo d
komparas la mondon kun la homa templo. Same kiel la homa korpo bezonas kostumon por esti
estas la Revelaci
(Gleanings, 34:7, p. 79)

i aperas.

La unueco de la revelacioj

(Gleanings, 34: 3, p.78)
Estu singardaj, ho vi, kiuj kredas je la Unueco de Dio, ke vi ne estu tentataj fari ian distingon inter iuj
Rev
kio ajn rilatas al ili kaj kion ajn ili proklamos en la estonteco, estas senescepte ordonitaj de Dio kaj
respegulas Lian Volon kaj Celon. Kiu ajn faras la plej etan diferencon inter iliaj personoj, iliaj vortoj,
perfidas la
(Gleanings, 24: 1, p.59)
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s iliaj scio kaj
ilia revelacio signo de Lia senmorta gloro.
(Gleanings, 19: 3, p.47)

on, definitive indikitan mision,
kaj misio la vor
esprimo de unu Vero.
(Gleanings, 22: 1 k.s., p.50-53)
La relativeco de revelacio
proporcie al ilia spirita kapacito.
ajn latentajn

Konsternite kaj
(Gleanings, 38: 1, p.87-88)
enkompara Kreinto decidas sendi al la popoloj de la tero, estas
la epoko, en kiu Li aperas. La celo de Dio, kiam Li sendas Siajn Profetojn al la homoj, estas duobla.
La unua estas liberigi la homidojn el la mallumo de nescio kaj gvidi ilin al la lumo de vera kompreno.
(Gleanings, 34: 5, p.79-80)

de la Dia Volo
(Gleanings, 31: 1, p.74)

La mezuro de la
ta.
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La Profetoj de Dio estu rigardataj kiel kuracistoj, kies tasko estas progresigi la bonfarton de la
homaro... Neniu homo, kiel ajn kla
kompreno de la Dia Kuracisto atingis. Nenia miraklo do, se la kuracado preskribita de la kuracisto
am la
(Gleanings, 36: 1, p.85)
La ekzemplo de Jesuo Kristo
Vi sciu, ke kiam la Filo de Homo (4) cedis Sian spiron al Dio, la tuta kreita mondo ploris kun granda
proklamas, la plej profunda erudicio, kiun la menso disvolvas, la artoj, kiujn la plej lertaj manoj kreas,
iberigita
de Lia transcenda, Lia trapenetra kaj brilega Spirito. Ni atestas, ke kiam Li aperis en la mondo, Li
nescio... Per Lia potenco, naskita de l
rulo
(Gleanings, 36: 1-3, p.85)
Benadoj
Benita la dormanto, kiun vekas Mia Brizo. Benita la senviva, kiun vigligas Miaj revivigaj spiroj.
baldakeno. Benita la brule soifa, kiu rapidas al la milde fluantaj akvoj de Mia ama prizorgo. Benita la
ektitoj. Benita la mizera, kiu firme tenas la
de l' memoro pri Mi. Benita la animo, kiu estas levita per Mia vigliga spiro kaj akiris enlason en Mian
iu atestis, kaj la okulo, kiu vidis kaj rekonis
la Sinjoron Mem en Sia grandega gloro kaj majesto, dekorita per potenco kaj regado. Benitaj estas
li, kiu ornamis sian frunton per la diademo de Mia amo.
(Tablets, 2: 25, p.16-17)
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Kreado kaj Revelacio
La senco de la mondo
vidigos, kion la Plumo de via Sinjo
elokventa klarigado.

ormanto, la

ekipita per tia potenco, ke ties realecon kleruloj ne kapablas kompreni. Fakte, homo de vera
k
(Tablets, 9: 13-14, p.141-142)

gloro. Brilero el la nesondebla profundo de Lia suverena kaj trapenetra Volo estigis el absoluta nenio
. Lia kreado ne havis komencon kaj ne
povos havi finon.
(Gleanings, 26: 2, p.61)
La Plej Evidenta -

limojn, al kiuj la limigita racio de la homo estas strikte submetita. Al kiuj ajn altoj sorus la menso de
la plej elstaraj homoj, kiel ajn ekstremaj estus la profundoj, kiujn la malligita kaj komprenanta koro
povos penetri –
konceptoj kaj la produkto de iliaj propraj pensoj. La meditado de la plej profunda pensulo, la
devotado de la plej s
lango estas nur reflektoj de tio, kio estas kreita en li mem per la revelacio de la Eternulo, lia Dio. Kiu

Volo kaj nur por kontentigi Sian propran Memon. Nemezureble Li superas la homan racion, kiu
strebas kompreni Lian Esencon, kaj la homan langon, kiu provas priskribi Lian misterecon. Neniu
ligilo de rekta kontakto iam povos ligi Lin kun la aferoj kreitaj de Li, nek povos la plej spekulativaj
(Gleanings, 148: 1, p.317-318)
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Vojo al la ekkono de Dio
estas altege ekz
ora de l'Tagoj estas fermita
por ke ili komuniku al
(Gleanings, 19: 1 k.s., p.46-48)

atributoj.

Pli proksima ol la vivovejno
ia graco estas
(Gleanings, 13: 2, p.18)
Mia sankta, Mia die ordonita Revelacio povas esti komparata al oceano, en kies profundoj estas

volas, atingi kaj profiti tiun nepereontan favoron...
(Gleanings, 153: 5, p.326)
Ho filo de l' amo!
l’eterneco.

amo.
n de senmorteco kaj eniru la pavilonon de
gloro.

Diaj Edukantoj
alia povas uzurpi de li. Kaj tio - tiel ates
- estas la amo de Dio, se vi nur povus
kompreni tion. Konstruu por vi tiajn domojn, kiajn pluvoj kaj inundoj neniam povos detrui, kiuj
(Gleanings, 123: 2-3, p.261)
Estas
lumon kaj radiadon.
misio kaj epoko pura kaj senmakula Animo estu manifestata en la regnoj de la tero ka
-trapenetra graco de
Dio. Orientitaj per la lumo de senerara gvido kaj vestataj per pleja suvereneco Ili havas la taskon, uzi
la inspiron de Siaj vortoj, la
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Notoj
el la germanlingva eldono.
(2) Bahá'u'lláh distingas inter la “Minora Paco ”, tutmonda packon-trakto, kaj la “Plej Granda
Paco
sama kredo. La (Universala) Domo de Justeco estas la plej alta instanco en la administra strukturo de
la bahaa mondkomunumo.
(3) Bahá'u'lláh preskribas la adopton de universala lingvo kaj skribo.
La
surtere. (Aqdas, p.250)
(4) Jesuo Kristo

Bibliografio
A Synopsis and Codification of the Kitab-i-Aqdas, the Most Holy Book of Bahá'u'lláh;
Universal House of Justice, Bahá'íWorld Centre, Haifa, Israel, 1973 (Synopsis and Codification)
EsperantoBahá'u'lláh:
– The Hidden Words; Bahá'íPublishing
Bahá'u'lláh; Bahaa Esperanto-Ligo, Fortaleza, Ceará Brazilo, 1981; reviziita eldono: Bahaa
Esperanto–Epistle to the Son of the Wolf; Bahá'íPub
(Son of the Wolf)
–Gleanings of the Writings of Bahá'u'lláh; Bahá'íPublishing Trust, Wilmette, Illinois, USA, 1983
(Gleanings)
–Kitáb-i-Íqán. The Book of Certitude; Bahá'íPublishing Trust, Wilmette, Illinois, USA, 1989
(Certitude)
– Tablets of Bahá'u'lláh revealed after the Kitáb-i-Aqdas; Bahá'íPublishing Trust, Wilmette, Illinois,
USA, 1988 (Tablets)
– The Kitáb-i-Aqdas. The Most Holy Book; The Universal House of Justice, Bahá'íWorld Centre,
Haifa, Israel, 1992 (Aqdas)
– The Seven Valleys and The Four Valleys; Bahá'íPublishing Trust, Wilmette, Illinois, USA, 1991
(Seven Valleys)
Effendi, Shoghi:
–The Advent of Divine Justice; Bahá'íPublishing Trust, Wilmette, Illinois, USA, 1990
–The Promised Day Is Come; Bahá'íPublishing Trust, Wilmette, Illinois, USA, 1980
–The World Order of Bahá'u'lláh: Bahá'íPublishing Trust, Wilmette, Illinois, USA, 1991
Esslemont, J. E.:
Bahá'u'lláh and the New Era; London, 1923. Third Revised Edition, Bahá'íPublishing Trust,
Wilmette, Illinois, USA, 1970 / Bahá'u'lláh kaj la nova epoko; Bahaa Esperanto-Ligo, Kolonjo
1930, Dua reviziita eldono, Wilmette, Illinois, USA, 1978 (Nova Epoko)

