








Pallati i  Uollsit –Oborri Hempton 

 







Henri VIII beson se 
ka një mallkim mbi 

martesën e tij, 
përderisa u martua 

me gruan e vëllait të 
tij 

Princi Artur 
Katerina e 
Aragonit 

Në qoftë se dikush merr gruan e vëllait të tij, 
kjo është një gjë e papastër; ai ka zbuluar 
lakuriqësinë e vëllait të tij; nuk do të kenë 

fëmijë.  Levitiku 20:21 

Henri i kërkon papës  
anulimin e martesës sepse 

mendonte se ishte e 
mallkuar. 



Martesa 20-vjeçare e 
Henrit me Katerinën e 
Aragonit kishte vetëm 

një pasardhës, 
Princeshën Maria.  Kur u 
kurorëzua mbretëreshë, 
filloi të njihej si «Maria 

Gjakatarja».  Në oborrin Hempton 



Henri takohet me Ana Bëlin 



Papa Klementi VII refuzon kërkesën e Henrit për anulim 

Henri 

Klementi VII 



 Ana Uollsi Dhjata e Re Tindeil 
e Anës 





Vija kohore e 
bashkëshorteve të 

Henrit 

# 1 Katerina e 
Aragonit 

#2 Ane Bëlin 

#3 Xhein 
Simur–  
e ëma e 

Eduartit VI 

#4 Ana e Klivit 

#5 Katerina Hauard 

#6 Katerina Par 

Bashkëshortet e 
Henrit: «u divorcua, 
iu pre koka, vdiq, u 

divorcua, iu pre koka, 
mbijetoi” 



Turpërimi i Uollsit 







Pasi Henri  shkëputet 

nga R oma 

 

Lind Kisha 

Anglikane 







Mbretë -

resha e 9 

ditëve  

 

Xhein 

Grei  

 

Letra e 
Eduardit të 

ri për 
pasuesen 

 







1516-1587 

Në 1554 Foksi boton punën e 
tij të njohur si Libri i Foksit 
mbi Martirët.  Botimi i parë 

kishte 212 faqe. 
Me kalimin e kohës, libri u 

shtua dhe ishte shumë i 
përhapur. 

 
Pas vdekjes së Eduardit VI, 
Foksi u arratis nga Anglia 

dhe shkoi në Evropë për t’iu 
larguar persekutimit të 

Marisë Gjakatare.   
Shumë nga protestantët 

anglezë për të cilët flet, ishin 
miq të ngushtë të Foksit. 

Libri  i  Foksit  mbi  
Mart irët  

X h o n  F o k s i  



Xhon Roxhërs– Martiri i parë i Mbretëreshës Mari 



Shenja në bulevardin e Oksfordit, ku vdiqën 





Taverna ose Hani i Kalit të Bardhë ishte në shekullin e 
16-të vendtakimi afër universitetit të Kembrixhit – për 
reformatorët protestantë anglezë, të cilët diskutonin 

idetë e reformuara luterane 
 

Reformatorët anglezë që merrnin pjesë në takime: 
† Uilliam Tindeil  
† Majëlls Kovërdeil   
† Nikolas Ridli   
† Hju Letimër  
† Tomas Krenmër  
† Tomas Bilni (rekrutoi shumë vetë të vinin tek hani) 
† Robert Barns (drejtues kyç në diskutime) 

 





Kontributi i tij më i 
madh për kishën e 

Krishtit ishte 
përkthimi i Biblës në 

anglisht nga 
hebraishtja dhe 

greqishtja 



Uilliam Tindeil 
I ndaluar të punonte në Angli, Tindeil 

përktheu dhe printoi në anglisht 
Testamentin e Ri dhe gjysmën e 

Testamentit të Vjetër gjatë viteve 1525 
dhe 1535. Ai punoi me tekstet 

origjinale greke dhe hebraike, atëherë 
kur njohja e këtyre gjuhëve në Angli 

ishte e rrallë. Përkthimet e tij të Biblës, 
që ishin në përmasa të vogla, futeshin 
në Angli me anije tregtare. Kisha në 
mënyrë të pamëshirshme i kërkoi, i 
konfiskoi  dhe i shkatërroi të gjitha 

Biblat e Tindeil, që arrinin të gjenin. I 
dënuar si heretik, Tindeil u mbyt dhe 

u dogj jashtë Brukselit në 1536. 
Prona në Sodbërin e Vogël 



Bibla e 

Tindeilit 

Botimi i parë i Testamentit të Ri u 
publikua më 1526 në Flander. 
Me mijëra u futën në Angli si 

kontrabandë.  



Për shumë vite, 

Tindeil ishte njeri i 

kërkuar. Ai u 

tradhëtua nga një 

“mik” që çoi në 

arrestimin, burgimin  

dhe ekzekutimin e 

tij. 



Letra e Tindeil nga Burgu 

Filford, Belgjikë 

…Me këtë rast, ju kërkoj me anë të Zotit 
Jezus, nëse duhet të kaloj dimrin këtu, me leje 
të komisionerit, sipas vullnetit të tij, të më 
dërgoni një kapele të ngrohtë, pasi vuaj 
shumë nga të ftohtët në kokë, duke u 
shqetësuar vazhdimisht nga sinuset kronike, 
që përkeqësohen më shumë në këtë qeli 
burgu. Edhe një mbulesë më të ngrohtë pasi 
kjo që kam është shumë e hollë. Gjithashtu 
edhe copë për të arnuar pantallonat e mia. 
Tunika ime është grisur, edhe bluzat e mia. 
Një bluzë prej leshi timen, nëse mund të ma 
dërgoni, kam edhe pantallona më të trasha 
për t’u veshur sipër, edhe kapele të ngrohta 
gjatë natës.  
 
Gjithashtu kërkoj leje për të përdorur një 
llampë pasditeve, pasi është e lodhshme të rri 
vetëm në errësirë.   
 
Por mbi të gjitha, lutem dhe kërkoj mëshirën 
tuaj për të ndërmjetësuar me komisionerin, që 
ai të më lejojë të përdor Biblën time në 
hebraisht, gramatikën hebraike dhe fjalorin 
hebraik, që të mund ta shpenzoj kohën time 
me këto studime. Amen.          

                   U. Tindeil  



“Perëndi, hapi sytë Mbretit të Anglisë” 



Xhon Uajklif 

 “Ylli i Mëngjesit i 

Reformimit”  

1380 

Përkthimi nga Bibla latine e 
Gjeromit në anglishten e vjetër 

(anglishten mesjetare)  



Majëlls Koverdeil  1488-1568 

Në 1535, Bibla e Koverdeilit u printua në anglisht 
dhe iu dedikua Henrit VIII.  Shumica e përkthimit 
ishte punë e mikut të tij të dashur, Ulliam Tindeil.  

Shitet me një çmim prej $450,000 
(SHBA) 



Bibla e Gjenevës 

† Bibla e parë e studimit në 
anglisht 

† Tërësore, me shënime 
shpjeguese anash 

† Mbreti Xheims nuk e donte këtë 
bibël në Angli 

† Bibla e preferuar e puritanëve 
1560 



Versioni i 

autorizuar nga 

Mbreti Xheims 

i vitit 1611 



E ngritur më 1866  
NË PËRKUJTIM TË UILLIAM 

TINDEIL  
 

PËRKTHYESI I BIBLËS NË 
ANGLISHT, I PARI QË BËRI 

TË PRINTOHEJ TESTAMENTI 
I RI, NË GJUHËN E 

BASHKËKOMBËSVE TË TIJ 
 

 I LINDUR AFËR KËTIJ 
VENDI,  

AI VUAJTI MARTIRIZIMIN 
NË FILFORD NË FLANDER,  

MË 6 TETOR 1536  

 

 

Monumenti i Tindeilit në Glostershajër, Angli  

Vendlindja e Tindeilit 

 



Fundi i prezantimit të 
Reformimit anglez 


