




Nuk riprodhohej më me 
dorë– duheshin muaj për 

të prodhuar një libër 



Faqe nga Bibla e 
Gutenbergut 





Riprodhim i Biblës së 
Uajklifit e vitit 1385 

Bibla e Uajklifit  
Përkthim nga latinishtja në anglisht  



ERAZMUS 
1466 -1536  



• I lindur në Rotërdam– i ati ishte prift dhe e ëma ishte 
vajza e një doktori 
 

• U bë prift katolik në moshën 25 vjeçare  
 

• Bëhet dijetari dhe teologu më i rëndësishëm i kishës, 
     pavarësisht kritikës së tij të fortë ndaj kishës katolike. 
 
• Jepte mësim tek Universiteti i Kembrixhit (Profesor i 

Hyjnisë) 
 

• I njohur si Princi i shkencave humane (Epoka e Rilindjes) 
 

• Kritik i hapur kundër kishës romake – jo në të njëjtën 
mënyrë si Luteri 
 

• Edhe pse donte reforma në kishë (sjellja e murgjëve, 
priftërinjve dhe papëve), çështjet e tij nuk ishin 
doktrinale. 



Kontributi Erazmusit në 
Reformim  

Dhjata e Re në Greqisht 

Faqja e fundit e Testamentit 
të Ri erasmian (Zbulesa 

22:8-21) 

Greek                 Latin 



Kontributi i tij më i 
madh për kishën ishte 
përkthimi në anglisht i 
Biblës, si nga 
hebraishtja edhe nga 
greqishtja 



I njëjti koment 
për  lëruesin u 
bë edhe nga 
Erazmusi, i 
cili gjthashtu 
donte që 
Dhjata e Re të 
ishte në 
gjuhën 
amëtare – e 
disponueshme 
për të gjithë 
njerëzit 

«Nëse Zoti ma kursen 
jetën, për shumë vite, do t’i 

mësojë një djali që lëron tokën 
të dijë më shumë nga 
Shkrimi sesa ti.» 

 

William Tindeil  

(1494 – 1536) 



Jeta e Uilliam Tindeil 
 

 U lind më 1494 në Glostershajër,       
 Angli 

 
 Vdiq më 1536 si Martir afër Brukselit, 

Belgjikë 
 

 Arriti shumë gjatë 42 viteve të jetës 
së tij. 



Uilliam Tindeil 
I ndaluar të punojë në Angli, 

Tindeil përktheu dhe printoi në 
anglisht Testamentin e Ri dhe 

gjysmën e Testamentit të Vjetër 
përgjatë viteve  1525 dhe 1535. Ai 
punoi me tekstet origjinale greke 

dhe hebraike, atëherë kur njohja e 
këtyre gjuhëve në Angli ishte e 

rrallë. Biblat e tij të vogla, u 
kontrabanduan në Angli, dhe më 

pas u kërkuan nga kisha, u 
konfiskuan dhe u shkatërruan. I 

dënuar si heretik, Tindeil u lidh e 
u dogj jashtë Brukselit në 1536.  



Bibla e 
Tindeilit 
Botimi i parë i Testamentit të Ri u 
publikua në vitin 1526 in Flander. 

Me mijëra u kontrabanduan në Angli. 



Prej më shumë se një 

dekade, Tindeili ishte njeri 

në kërkim.  

Tradhtia nga një «mik» e 

çon drejt arrestimit, 

burgimit dhe ekzekutimit 

të 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 ndërmjetesuar 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” 





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 pre $450,000 (SHBA) 



Bibla e 
Methjus 

1537 
Xhon Roxhërs e 

pëfundoi punën e 
Tindeilit 



  

Në 1539 Bibla e Madhe ishte një 
bibël e vendosur në foltore, e 

prodhuar me urdhër të Henrit VIII 
 

Ishte bibla e parë në gjuhën 
angleze e autorizuar për përdorim 

publik 
 

Me raste quhet gjithashtu Bibla  
“Kranmer” përderisa ai shkroi 

parathënien, kur ishte kryepeshkop 
i Kantërbërit 

 



Bibla e Gjenevës 

B i b l a  e  p a r ë  e  s t u d i m i t  n ë  
a n g l i s h t  

1560 



1568 

Bibla e Peshkopit 



Versioni i autorizuar i 
mbretit Xhejms i vitit 1611 

 
Mbreti Xheims porositi përkthimin 

në vitin 1603 



Versioni i autorizuar i 
mbretit Xhejms i vitit 1611 

Dhoma Jeruzalem ku përkthyesit bënin punën 
e tyre 

 

Hyrja e jashtme 

Dhoma Jeruzalem sot 



Qiriri është ndezur– Nuk mund ta fikim 






