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Tiivistelmä: Pro gradu -työssäni tutkin katolisen nunnan Jeanne de Jussien kuvausta Geneven 
reformaatiosta sen alkuvuosina 1526–1535. Pääkysymykseni on miten Jussie kuvasi vastustajiansa, 
eli reformaattoreita. Vastaan samalla miten hän kuvasi omansa, eli katoliset. Tutkin, millaisia tapoja 
Jussie käytti kuvatessaan ihmisiä, ja eroaako se silloin kun oli kyse “meistä” ja “muista”. 

Päälähteeni on Jeanne de Jussien kirjoittama Lyhyt kronikka. Se on kirjoitettu ranskaksi, ja 
oletettavasti aloitettu pian sen kuvaamien tapahtumien jälkeen, ja se on valmistunut vuoteen 1547 
mennessä. Teoksen on kääntänyt englanniksi Carrie F. Klaus ja se on julkaistu sarjassa The Other 
Voices in Early Modern Europe. Kronikassa Jussie kuvasi miten reformaation aiheuttamat 
levottomuudet alkoivat Genevessä. Keskiössä on miten reformaatio uhkasi katolisia, ja erityisesti 
Pyhän Klaaran luostarin nunnia. Reformoidut olivat kuvauksessa “kurjia koiria”, ja katoliset rohkeita, 
hyviä ja uskollisia. Menetelmiini kuuluvat lähteen syväluku ja sisällön analyysi, sillä pro gradu -työni 
perustuu vahvasti sille, mitä kirjoituksista löytyy. Vastatakseni kysymyksiini, tarkastelen tekstissä 
erityisesti kohtia, joissa Jussie kuvasi muiden toimintaa. Apukysymyksinäni ovat: Kuka tai ketkä olivat 
toimijoita? Miten toimittiin? Kehen tai keihin toiminta vaikutti ja miten? Miten Jussie suhtautui siihen?   

Kronikassa Jeanne de Jussie kuvasi monipuolisesti reformaation vaikutuksia erityisesti Pyhän Klaaran 
luostarin nunniin. On selvää, että reformaatio oli Jussiesta suuri virhe, ja erityisesti reformaattorit olivat 
suuria pahantekijöitä. Reformoitujen rangaistukset ja pahoinpitelyt edustivat jopa taivaallista oikeutta. 
Sitä vastoin katolisiin kohdistuvat rikkeet olivat väärin ja kohdistuivat myös Jumalaa vastaan. 

Jeanne de Jussien kuvaukseen vaikutti voimakkaasti se, kenestä hän kirjoitti. Katoliset olivat hyviä ja 
luotettavia, reformoidut petollisia ja ilkeitä. Katolisille oli sallittu asiat, jotka reformoitujen tekemänä 
olivat häpeällisiä ja jopa rangaistuksen arvoisia. Reformoidut toiseutettiin alistaen heidät vain 
pahantekijöiksi ja heidät esitettiin aina negatiivisessa valossa. 
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I Johdanto 

1.1 Tutkimustehtävä 

Tutkimukseni käsittelee katolilaisnunnan kuvausta reformaatiosta ja reformaattoreista 

Genevessä ja sen lähistöllä. Päälähteenäni on tulevan abbedissan Jeanne de Jussien (1502–

1561), kirjoittama Lyhyt kronikka, joka on aikalaiskuvaus reformaation vaikutuksista elämään 

Pyhän Klaaran luostarissa ja Geneven ympäristössä reformaation alkuvuosina. Lähteestä 

nouseva pääkysymykseni on miten Jeanne de Jussie kuvaa vastustajiansa eli reformaattoreita. 

Samalla vastaan kysymykseen miten hän kuvaa omansa, eli katoliset. Tutkin millaisia tapoja 

Jussie käytti kuvatessaan muita ihmisiä, ja eroaako se silloin kun kyse on ”meistä” ja 

”muista”.  

Teoreettisina taustakäsitteinä minulla on ”toiseuttaminen” ja ”toiseus”. Tarkastelen 

”muiden” kuvauksia sen kautta. Toiseuden käsitteen avulla on mahdollista puhua 

valtasuhteista, joissa joku tai jokin, toinen, ymmärretään erilaisena ja sitä myöten 

vähempiarvoisena. ”Toinen” alistetaan tai suljetaan ulkopuolelle eli toiseutetaan.1 

Menetelmiini kuuluvat lähteen syväluku ja sisällönanalyysi, sillä pro gradu -työni 

perustuu vahvasti sille, mitä Jeanne de Jussien kirjoituksista löytyy. Vastatakseni 

kysymyksiini, tarkastelen tekstissä erityisesti kohtia, joissa Jussie kuvaa muiden toimintaa. 

Käyn analyysissani Jussien kuvaamat tilanteet tarkasti läpi, jotta tulkintani välittyvät lukijalle 

mahdollisimman tarkasti. Apukysymyksinäni ovat: Kuka oli toimija? Miten hän toimi? Kehen 

tai keihin toiminta vaikutti ja miten? Miten Jussie suhtautui siihen?2 

Jeanne de Jussiesta on vähän modernia tutkimusta. Henri Roth on tehnyt hänestä 

maisterintutkielman vuonna 1983, Le Levain du Calvinisme: Attitudes mentales d'une clarisse 

du XVIe face a' la Reforme, ja hän on kirjoittanut lyhyen artikkelin aiheesta Revue du Vieux 

Genéve -lehteen. Irena Backus on ensimmäisenä kiinnittänyt huomiota Jussien tekstin tyyliin. 

Hänen mukaansa tekstissä on nähtävissä satiirin ja propagandan merkkejä. Tutkimusta on 

tehty myös Jussien suhteesta Marie Dentieréen (1495–1561).3 Dentiére oli sekä Jussien 

aikalainen että saman kaupungin asukas. Hän oli entinen nunna, joka yritti saada nunnat 

jättämään luostarit ja omaksumaan reformaation opit. Jussie ei ollut tästä innoissaan, ja 

naisten suhde olikin myrskyisä.4 Jeanne de Jussieta on tutkittu kielitieteen näkökulmastakin 

 
1 Löytty 2005, 162. 
2 Katso lisää esim. Tuomi ja Sarajärvi 2018. 
3 Klaus 2003, 282. 
4 Stjerna 2008, 136. 
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vuonna 2007. Sara Coteli on tutkinut Geneven ranskankieltä artikkelissa La Petite Chronique 

de Jeanne de Jussie et le français régional de Genève à l'aube du XVIe siècle : étude lexicale. 

Tutkimusta englanniksi on tehnyt Lyhyen kronikan kääntäjä modernien kielten 

professori Carrie F. Klaus artikkelissa Architecture and Sexual Identity: Jeanne de Jussie's 

Narrative of the Reformation of Geneva (2003). Klaus käsittelee artikkelissaan luostarien 

arkkitehtuuria ja sen yhteyttä seksuaalisuuteen, tarkemmin sen pois sulkemiseen, käyttäen de 

Jussien kronikkaa lähteenä. Maallisten naisten seksuaaliselle identiteetille oli oleellista 

monogaamisuus ja siveys, mikä toteutui miehet naisista erottavalla tilankäytöllä. Sen merkitys 

ainoastaan korostui, kun nainen ryhtyi nunnaksi. De Jussien kronikka korostaa yksityisyyden 

ja sukupuolten välisen erottelun tärkeyttä luostarielämässä. Muurit suojasivat nunnia, ja uhka 

niille oli uhka myös heille, mahdollisesti jopa seksuaalisesti.5  

Päälähteeni Lyhyt kronikka koostuu kahdesta versiosta, A ja B, jotka ovat nykyään 

Geneven yliopiston kirjastossa. Käsikirjoitus A on kirjoitettu kahdella eri käsialalla, Jeanne de 

Jussien, ja oletettavasti nunnan, joka kirjoitti hänen sanelustaan hänen sairastaessaan. 

Käsikirjoitus B:ssä on korjauksia ja tarkennuksia ensimmäiseen versioon. 6 Sen tapahtumat 

ajoittuvat vuosiin 1526–1535. Kronikan julkaisi ensimmäisenä katolinen kirjapaino Frères Du 

Four vuonna 1611. Julkaisun motivaationa oli korostaa nunnien hurskautta harhaopin 

ikeessä.7 

Lähteen käännös ranskasta englantiin perustuu kirkkohistorioitsija Helmet Feldin 

vuonna 1996 julkaisemaan kriittiseen transkriptioon Petite chronique. Käännöksen sen 

perusteella on tehnyt Carrie F. Klaus. Se on julkaistu sarjassa The Other Voices in Early 

Modern Europe, joka sisältää paljon laadukkaita ja monipuolisia julkaisuja. Käännös perustuu 

pääasiassa käsikirjoitus A:han, B:tä Klaus on käyttänyt apuna selventämään outoja kohtia. 

Hän on pyrkinyt käännöksessään olemaan uskollinen Jussien jopa humoristiselle tyylille, 

mutta tilanteen vaatiessa hän on mennyt tekstin merkitys edellä.8  

Vähäisen tutkimuksen takia on perusteltua, että tutkin aihepiiriä vaikken pysty 

lukemaan lähdettä alkuperäiskielellä. Suhtaudun käännökseen kriittisesti ja tarvittaessa 

tarkastelen alkuperäistekstiä rinnalla tarvittaessa, apukeinoja käyttäen. Geneven reformaation 

tutkimuksessa tämä alkuvaihe on vähemmän tutkittu kuin Jean Calvinin aika, joten myös se 

puoltaa aihevalintaani. Englannin kielestä käännökset suomeksi olen tehnyt itse. 

 
5 Klaus 2003, 280–281. 
6 Jussie 2006, 35–36. 
7 Klaus 2003, 281. 
8 Jussie 2006, 35. 
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Kronikan kirjoittamisen arvioidaan alkaneen pian sen jälkeen, kun Pyhän Klaaran 

luostari muutti Annecyyn vuonna 1535. Teksti on luultavasti valmistunut vuoteen 1547 

mennessä.9 Tällä ajoituksella Jeanne de Jussie ei ollut vielä abbedissa kirjoittaessaan 

kronikkaa. Jussie ei ole ”luotettava kertoja”, sillä hän on selvästi reformaatiota ja reformoituja 

vastaan, ja esimerkiksi välillä myöntää saaneensa tietonsa huhuista tai juoruista. Kronikka ei 

lajityyppinäkään pyri objektiivisuuteen vaan kuvaa niin omia kuin muiden kokemuksia niitä 

kyseenalaistamatta tai vertailematta. Reformoidut ovat suuri uhka, ja sen takia täysin 

kelvottomia, ”vääräuskoisia koiria”10. Katoliset näyttäytyvät oikeamielisinä ja Jumalaa 

pelkäävinä, rehellisinä kansalaisina. Kuvauksen keskiössä on Pyhän Klaaran luostarin 

tapahtumat, mutta Jussie kuvaa myös muiden katolisten kohtaamia vääryyksiä, niin 

Genevessä kuin muualla Euroopassa. Teksti on värikästä ja Jussien tuohtumus on paikoitellen 

käsinkosketeltavaa. Hän sanookin kirjoittaneensa kronikan, jotta Pyhän Klaaran luostarin 

nunnien kokemukset eivät unohtuisi. Maallisen lisäksi Jussie kuvaa ihmeitä ja taivaallisia 

merkkejä. 

Kronikka alkaa taustoittamalla, miten ja miksi Genevessä alkoivat levottomuudet 

vuonna 1526. ja mitä niistä seurasi. Läpi tekstin toistuvat tarkat kuvaukset siitä, miten 

vääräuskoiset aiheuttivat tuhoja niin luostareissa kuin kirkoissa. Jumalalliset väliintulot 

pelastivat usein erityisesti Pyhän Klaaran luostarin sisaret, mutta myös muita katolisia. 

Protestanttien rangaistukset olivat niin ikään taivaallisen oikeuden toteutumista. Jussie ei 

säästellyt sanojaan käsitellessään Martin Lutheria, kirotun lahkon pääharhaoppista11, tai 

Dentiérea. Monien vaiheiden jälkeen luostarin nunnien oli muutettava, sillä protestanttisessa 

Genevessä ei ollut enää turvallista. He alkoivat matkansa Annecyyn, mistä he saivat uudet 

tilat käyttöönsä. Kronikka päättyy kuvaukseen uusista tiloista ja siitä, miten koettelemuksien 

ja surkeuksien matka viimein päättyi. 

1.2 Geneven reformaatio 

Geneven piispa oli ollut jo jonkin aikaa lujasti kytköksissä Savoijin herttuaan: 1400-luvulta 

alkaen alueen piispat olivat joko sukua herttualle tai herttuan läheisiä kannattajia. Poliittiset ja 

uskonnolliset motiivit olivat näin molemmat mukana Geneven reformaatiossa. 1500-luvun 

alkupuolella monet Geneven asukkaat olivat saaneet tarpeekseen Savoijin suvun hallinnasta, 

 
9 Jussie 2006, 23–24. 
10 Jussie 2006, 53. 
11 Jussie 2006, 61. 
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sen ajettua monet ahtaalle, ja haaveilivat itsenäisestä tasavallasta ilman piispaa tai herttuaa.12 

Pyhän Klaaran luostarin nunnat olivat pitkälti aatelisperheistä, jotka olivat sidoksissa Savoijin 

herttuaan. Poliittiset syyt vahvistivat entisestään nunnien reformaation vastustamista. Jussien 

kronikka todistaa, miten Geneven klarissalaiset tukivat herttuaa ja piispaa.13 

Geneven asukkaat tekivät vuonna 1526 sopimuksen Sveitsin kantoneiden Fribourgin ja 

Bernin kanssa, jotka olivat molemmat Savoijin vihollisia. Bernissä käännyttiin 

protestantismiin 1528, joten sieltä tuettiin voimakkaasti ranskalaisen reformaattorin William 

Farelin (1489–1565) toimia Genevessä vuodesta 1532 eteenpäin. Piispa ja herttua hyökkäsivät 

Geneven armeijaa vastaan 1534, minkä jälkeen kaupungin raatimiehet julistivat kaupungin 

piispan paikan olevan vapaana. Elokuussa 1535 Genevessä kiellettiin messun viettäminen, ja 

seuraavan vuoden toukokuussa Geneven kaupunginraati äänesti kaupungin yksimielisesti 

protestanttiseksi.14 Farel teki pohjatyön Geneven tunnetummalle reformaattorille, Jean 

Calvinille. Calvin saapui Geneveen vuonna 1536, Lyhyen kronikan tapahtumien jälkeen.15 

Reformaation myötä kaupungista vähenivät niin uskonnolliset rakennukset kuin 

papitkin. Esimerkiksi seitsemästä kirkosta neljän käyttötarkoitus muutettiin. Siinä missä 

katolisella kirkolla oli pappeja, nunnia ja munkkeja kaupungissa viitisensataa, reformaation 

myötä pappeja oli vain kaksitoista.16 Yksi muuhun käyttöön muutetuista rakennuksista oli 

Pyhän Klaaran luostari, josta tuli vuonna 1535 sairaala köyhille.17 

1.3 Nunnat kirjoittajina ja naisen rooli 1500-luvun alussa 

Professori Kate Lowe esittää, että nunnilla oli paremmat mahdollisuudet omistautua 

kirjoittamiselle kuin tavallisilla naisilla. Näennäisesti rajattu elämänpiiri vapautti henkisiä 

resursseja reflektiiviselle ja analyyttiselle ajattelulle, koska se poisti niin sanotun normaalin 

elämän kuormittavat tekijät. Nunnia kannustettiin mietiskelevään, fyysisesti epäaktiiviseen 

elämäntyyliin.18 Heidän oli tarkoitus järjestää mielensä ja ajatuksensa, mikä on voinut 

edesauttaa esimerkiksi luostareiden kronikoiden kokoamista. Luostarielämään kuului jatkuva 

itsetutkiskelu, mikä on voinut tehdä historiallisen ja kirjallisen esityksen paljon tutummaksi 

 
12 Watt 2020, 1. 
13 Jussie 2006, 3. 
14 Watt 2020, 2. 
15 Jussie 2006, 2. 
16 Watt 2020, 3. 
17 Jussie 2006, 12. 
18 Lowe 2003, 55. 
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kuin sekulaaria elämää viettävälle naiselle, jonka elämä täyttyi vaimon- ja 

äidinvelvollisuuksista.19 

Lectio divina, päivittäinen Raamatun luku rukoillen ja meditoiden, nähtiin oleellisena 

osana jokaisen luostarilupauksen tehneen henkistä kasvua. Nunnat tulkitsivat renessanssin 

aikana sen tarkoittavan myös muita kehittäviä tekstejä, kuten marttyyrikertomuksia ja 

hartauskirjallisuutta. Luostarit keräsivät näitä kirjoituksia, jotta niitä olisi saatavilla nunnien 

käyttöön. Uskonnollisten velvollisuuksien kannalta luku- ja kirjoitustaito oli siis oleellinen. 

Monet kirjoittivat myös muuten, joko yksityisesti tai julkisia tarkoituksia varten. 

Nunnaluostareihin kertyi laajoja kokoelmia kirjoituksia niin naisista kuin naisilta. Niiden 

kirjastot ovatkin toimineet naisten historian arkistoina. Lisäksi nunnat toimivat munkkien 

tapaan kansan kirjureina.20  

Yleisesti naisten kirjoittaminen nähtiin vielä renessanssiaikana epäsopivana, sillä sen 

pelättiin voivan aiheuttaa hengellisen kriisin. Nunnat kuitenkin perustelivat kirjoittamisensa 

edellä kuvatuista syistä hengellisenä työnä, ja se taas oli tapa tavoitella pyhyyttä. Lisäksi työ 

tuotti konkreettisen pyhän esineen: kopioidun liturgisen tekstin. Kopioituja tekstejä jaettiin 

eteenpäin, jolloin niihin pääsi useampi nunna käsiksi. Nunnat eivät merkinneet kirjoituksia 

useinkaan omakseen, koska kirjoittamisen tarkoitus oli Jumalan kunnioitus, ei oman taidon 

mainostus. Nunnat olivat kuitenkin arvostettuja taitojensa takia, ja heiltä tilattiin niin 

hengellisiä kirjoituksia kirkoille, kuin kopioita maallisista kirjoista. Luostareiden 

kirjoitushuoneiden tarkoituksena oli rahan ansaitseminen luostarille, mutta samalla se 

mahdollisti naisten pääsyn niin uskonnollisten kuin maallistenkin tekstien ääreen.21 

Luostarit olivat naisille paikka, jossa oli mahdollista olla johtoasemassa ja esimerkiksi 

hoitaa liiketaloutta. Nunnilla oli monia hallinnollisia tehtäviä, minkä lisäksi heillä oli 

mahdollisuus tukea niin taidetta kuin esimerkiksi paikallisten tyttöjen koulutusta. Nunnilla ei 

ollut mahdollisuutta opiskella teologiaa munkkien tapaan, mutta he keskittyivät sen sijaan 

hengellisiin kirjoituksiin, ja tuottivat niitä paljon. Hartauskirjoitukset ja Raamatun 

kommentaarit olivat tapoja tuoda omat teologiset näkemykset esiin. Suurimmalla osalla 

luostareista oli jonkinlainen kronikka, johon kirjattiin ylös luostarin tapahtumia. Niiden 

näkökulma ja sisältö vaihteli sen mukaan, kuka sitä kirjoitti. Kronikat eivät usein levinneet 

laajalle, mutta olivat luostarilleen tärkeitä ja ylpeydenaiheita.22 

 
19 Lowe 2003, 56. 
20 Sigmon 2011, 82–84.  
21 Sigmon 2011, 84–85 
22 Sigmon 2011, 89–95. 
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Luostari oli ainoita paikkoja, jotka mahdollistivat naisille älyllisen toiminnan. Siellä sai 

esimerkiksi vapauden muodostaa henkilökohtaisen mielipiteen ja kehittää politiikan 

tuntemusta. Useat nunnat kirjoittivat ylempiensä pyynnöstä, mutta monille se oli mieluinen ja 

itsevalittu askare.23 Jeanne de Jussiesta tuli nopeasti oman luostarinsa kirjuri, mikä kertoo 

luultavasti sekä taidosta että kiinnostuksesta aiheeseen. 

1.4 Klarissalaiset ja Jeanne de Jussie 

Jussie kuului fransiskaaniseen sääntökuntaan, klarissalaisiin, joka syntyi 1200-luvun alussa. 

Clare de Offreduccio de Favarone, alemman aatelisperheen tytär, myöhemmin Klaara 

Assisilainen (1194–1253), oli Franciscus Assisilaisen (1181–1226) ensimmäinen 

naisseuraaja.24 Franciscus antoi ensimmäisen säännöstön naisille, testattuaan ensin, että he 

olivat todella sitoutuneet elämään köyhyydessä.25 Sääntökunta sai virallisen hyväksynnän, 

kun vuonna 1218 joukko naisia, joiden joukossa Klaara oli, halusi elää köyhyydessä yhdessä, 

ja kardinaali Hugolino (k. 241) puhui heidän puolestaan paavi Honorius III:lle (1150–1227). 

Luostari nimettiin San Damianoksi.26 Klaaran elinaikana köyhyyslupauksen tehneitä naisia 

kutsuttiin esimerkiksi damianiiteiksi (Damianites), köyhiksi naisiksi tai köyhiksi sisariksi27 

Klaara huolehti aina siitä, että hänen näkökulmansa kumpusivat Franciscukselta, erityisesti 

kun kyse oli köyhyydestä ja yhteistyöstä.28  

Rooman kuurialla oli tarve naispyhimykselle, joka voisi toimia uskonnollisten naisten 

esikuvana, joten Klaaran kuoleman jälkeen 1253 meni vain kaksi vuotta siihen, että prosessi 

oli valmis.29 Paavin mukaan Klaaran pyhyys oli itsestään selvää, sillä hänen hurskaat tekonsa 

ja ihmeensä todistivat siitä. Elokuussa 1255 Klaara Assisinialainen kanonisoitiin.30 Vuonna 

1263 Urbanuksen sääntö nimesi nunnat Pyhän Klaaran järjestöksi. Tarkoitus oli etäännyttää 

luostaria köyhyyden ihanteesta ja yhtenäistää fransiskaanisia nunnajärjestöjä. Klaarasta tuli 

hengellinen johtaja, jonka ei ollut tarkoitus olla konkreettinen uskonnollinen malli.31 Iso osa 

klarissalaisten elämäntyyliä oli kirjallisuuden tuottaminen. Siihen kuuluivat muun muassa 

 
23 Sigmon, 95–96. 
24 Freeman 2019, 3. 
25 Knox 2008, 19. 
26 Freeman 2019, 1; Knox 2008, 29. 
27 Freeman 2019, 3; Knox 2008, 79. 
28 Knox 2008, 25. 
29 Knox 2008, 44–45, 47–48. 
30 Knox 2008, 48. 
31 Knox 2008, 79. 
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kronikat ja hartauskirjallisuus, mutta he myös käänsivät tekstejä ja valmistelivat 

käsikirjoituksia.32 

Pyhän Klaaran luostari, tarkemmin Monastère Jésus de Bethléem, oli ainoa naisten 

luostari Geneven kaupunginmuurien sisällä. Luostarin perusti vuonna 1473 Savoijin Yolande 

(1487–1499), joka oli silloisen herttuan vaimo, mikä on lisätekijä sille, miksi nunnat olivat 

Savoijin herttuan puolella. Luostarin sijainti kaupungissa oli hyvä, sillä se oli katedraalin 

lähellä, ja hyvin näkyvissä kaupunkilaisille, joiden almuista nunnat olivat riippuvaisia.33 

Jussien kronikassaan kuvaamana aikana luostarissa eli kaksikymmentäneljä nunnaa.34 

Jeanne de Jussie syntyi vuonna 1503 Jussy-l’Ẻvequen kylässä lähellä Geneveä. Hän oli 

alempaan aateliin kuuluvan miehen nuorin tytär, joka kävi koulua Genevessä.  Louis de 

Jussien, Jeannen isän, kuoltua, perhe kärsi pahoista taloudellisista ongelmista. Ne 

todennäköisesti edesauttoivat päätöstä mennä luostariin.35 Jussie oli 18-vuotias, kun hän meni 

Pyhän Klaaran luostariin vuonna 1521.36 Hänestä tuli luostarin virallinen kirjuri, ẻcrivaine, 

mahdollisesti jo ennen vuotta 1526, mutta viimeistään vuonna 1530.37 Luostari, ja Jussie sen 

mukana, muutti reformaation ja sen myötä luostariin kohdistuneiden uhkien vuoksi vuonna 

1535 Annecyyn, Ranskan puolelle.38 Siellä klarissalaiset asettuivat tyhjillään olevaan Pyhän 

ristin luostariin, minkä Savoijin herttua tarjosi heille käyttöön.39 Jeanne de Jussiesta tuli 

luostarin abbedissa vuonna 1548, ja hän kuoli 1561.40 Jussiesta ei ole paljoa tietoa saatavilla, 

mikä selittyy muun muassa sillä, että häntä on tutkittu vähän. Suurin osa tiedosta on saatu 

hänen kronikastaan, minkä takia Jussien vaiheista sen jälkeen ei tiedetä paljoa. Yksi 

mahdollinen selitys on myös se, että häntä koskevaa lähdeaineistoa on tuhoutunut tai tuhottu 

reformoidussa Genevessä. 

 
32 Knox 2008, 157. 
33 Jussie 2006, 9–10 
34 Jussie 2006, 12. 
35 Jussie 2006, 6. 
36 Klaus 2003, 281; Jussie 2006, 6. 
37 Klaus 2003, 281; Jussie 2006, 6. 
38 Klaus 2003, 281 
39 Jussie 2006, 5–6. 
40 Klaus 2003, 281. 
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II Geneven tapahtumat 1526–1533 Jussien mukaan 

2.1 Levottomuuksien alku 

Jeanne de Jussien Lyhyt kronikka alkaa tekemällä eron ”meidän” ja ”muiden” välillä. On 

levottomuuksiin syylliset harhaoppiset ja luterilainen41 lahko. Kertoessaan, ketkä olivat 

vallassa kapinan alkaessa Genevessä vuonna 1526, hän käytti ylistäviä adjektiiveja: ”kaikkein 

maineikkain”, ”mahtava”, ”erinomainen” ja niin edelleen. Ylistetyt henkilöt olivat esimerkiksi 

Paavi Klemens VII (1523–1534) ja Savoijin herttua Charles III (1486–1553) perheineen, 

kaikki katolisia. Kapinoijat toimivat ”häijysti” ”suurenmoista” herttuaa vastaan. 42 Läpi 

tekstin Jussie kuvasi vastapuoltaan lähinnä eri tavoin herjaten, kun taas oma puoli sai 

osakseen suoranaisia ylisanoja tai vähintään Jumalan siunauksen. 

Levottomuudet Genevessä jatkuivat useamman vuoden, mutta katolista kirkkoa vastaan 

se alkoi kohdistua vuodesta 1529 eteenpäin. Pääsiäisen aikaan Geneveen saapuivat Bernin ja 

Fribourgin joukot. Saman viikon sunnuntaina kaikkia kirkkoja ja luostareita 

kaupunginmuurien kiellettiin soittamasta kelloja ilta seitsemästä aamu seitsemään. Vasta 

jouluna sisaret pyysivät kaupunginneuvostolta lupaa soittaa kelloa myös aamuyön 

rukoushetkenä. Lupa myönnettiin, kunhan kelloja ei soitettu lujaa tai 

merkinantotarkoituksessa. Jussien mukaan sisaret elivät suuressa pelossa alistuneina. Vuonna 

1530 Sveitsin joukot alkoivat lähestyä Geneveä, ja matkalla ryöstivät ja polttivat Savoijin 

herttuan alueella asuvien aatelisten talot ja linnat. Osa berniläisistä majoittui Morgesissa 

fransiskaaniluostarissa. Jussie kuvaa miesten tekoja siellä sanoin kuvaamattoman pahoiksi ja 

epäoikeudenmukaisiksi. He häpäisivät pyhän maan pitämällä kärryhevosia luostarissa ja 

kirkossa sekä pakottivat munkit nukkumaan paljaalla lattialla, vallaten itse heidän sänkynsä. 

”Sekaisin päästään olevat epäuskolliset koirat” sytyttivät kirkkoon tulen ja polttivat öylätin, 

jonka Jussie katolisena näki olevan sama kuin Jeesuksen itsensä polttamisen. Jussie vertaa 

tätä Jeesuksen häpäisyä Raamatun tapahtumiin, kuten hänen päällensä sylkemiseen (esim. 

Matt. 26:67). Joukot tuhosivat myös maalauksia, patsaita ja ikkunoita, niin luostarissa, jossa 

majoittuivat kuin kaikissa kirkoissa, joihin onnistuivat pääsemään matkalla Geneveen. 

Papitkaan eivät säästyneet. Heidät sotilaat riisuivat alasti ja pieksivät. 43 Nunna kuvaa 

tunteenpalolla tekoja, jotka olivat hänen mielestään häpeällisiä. 

 
41 Jussie käyttää luterilaista kuvaamaan kaikkia reformoituja kristittyjä suuntauksesta piittaamatta. Klausin 

mukaan erityisesti niistä, jotka seurasivat Guillaume Farelia, Pierre Viretiä ja Antoine Frommentia. Käytän itse 

termiä reformoidut. 
42 Jussie 37–38. 
43 Jussie 41–46. 
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Geneven Pyhän Klaaran luostarin nunnien ensikosketus katolisia vainoaviin sotilaisiin 

oli, kun he näkivät omasta puutarhastaan, kuinka kaupungin lähellä sijaitseva Belleriven 

sisterssiläisluostari paloi. Jussien mukaan kuitenkin Jumala esti paloa leviämästä, ja kirkko 

säilyi pystyssä. Belleriven nunnat olivat paenneet naamioituneina perheidensä luo, ja pääsivät 

palaamaan luostariinsa. Geneven klarissalaiset eivät kuitenkaan voineet muuta kuin odottaa, 

että heitä kohtaisi sama kohtalo, sillä Jussien mielestä ”koirat” eivät tahtoneet muuta kuin 

kiusata hurskaita ihmisiä, viedä neitsyyden ja tuhota pyhän palvonnan.44 Jussie itse oli 

tapahtuma-aikaan luostarissa, mutta kuvaa sisarten tunteita ja odotuksia ikään kuin 

ulkopuolisena.  

Jussie kuvaa värikkäästi Sveitsin saksalaisia ”epälojaaleiksi kerettiläisiksi koiriksi”, 

näiden aiheutettua paljon vahinkoa kirkoille ja luostareille. He häpäisivät usein eri tavoin 

katolisille pyhiä asioita, kuten siunatun öljyn. Sen sijaan katoliset ansaitsivat Jussien 

kuvauksessa nimityksen ”hyvä kristitty” erityisesti, kun he tekivät hyviä, katolisuutta 

puolustavia tekoja. Esimerkkinä on annettu kuvaus siitä, miten mies oli todistanut 

sveitsiläisten heittäneen öylätin hautausmaalle, ja hän oli hurskaudesta peittämässä sitä 

valkealla liinalla. Öylätistä ei kuitenkaan ollut jälkeäkään, kun hän pääsi paikalle, jolloin mies 

julisti, että enkeli oli toimittanut sen turvaan. Jussie kuvasi pitkään ja tunteella sveitsiläisten 

tekoja, koiriksi edelleen heitä nimitellen.45  

Sveitsiläisten miehitys kesti yksitoista päivää, minkä aikana kirkkojen kellot soivat 

ainoastaan reformoitujen ”paholaismaisista saarnoista.” Jussien mukaan Pyhän Klaaran 

luostari oli ainoa katolinen taho, jossa messua vietettiin. Hän sanoi Jumalan olevan katolisten 

puolella, sillä luostariin kyllä yritettiin, mutta ensimmäisillä ovilla miehet valtasi kauhu. Myös 

tähän ajanjaksoon liittyi ihme: saarron aikana leipä, jonka piti riittää vain kahdeksi päiväksi, 

riitti kahdeksitoista, vaikka nunnat jakoivat sen pappien ja vierailijoiden kanssa.46 

Vuonna 1530 kuohuntaa aiheutti paavi Klemens VII:n julistus Pyhän Klaaran luostarista 

paikkana, josta sai ostaa aneita. Geneveläiset eivät päästäneet katolisia kaupunkiin, mikä 

herätti kaukaa tulleissa vihaa. Portit pakotettiin auki, ja Jussie kuvasi verilöylyltä vältytyn 

vain juuri ja juuri. Iltarukouksen aikana kaupungin virkamiehet ja aseistetut vartijat heittivät 

rukoukseen osallistuneet ihmiset ulos kirkosta. Katoliset kuvattiin järkyttyneinä eivätkä 

nunnat hyötyneet rahallisesti tilanteesta paljoakaan.  Paavin kuultua nunnien köyhyydestä, 

joka johtui ”hurskauden ja omistautumisen vähentymisestä”, paavi julisti bullan, jolla aneita 

 
44 Jussie 46. 
45 Jussie 53–54 
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sai luostarista, ja sen vastustajat tai estäjät julistettiin pannaan. Niin Geneven kuin muidenkin 

alueiden piispat hyväksyivät esityksen, ja julistivat sen hiippakunnissaan. Jussien sanojen 

mukaan geneveläiset eivät uskaltaneet vastustaa sitä, mutta vahtivat tilannetta aseistettuina. 

Kun aneet oli annettu, virkamiehet tulivat takaisin ja halusivat ottaa haltuunsa kaikki 

lahjoitukset. Jussie kuvasi jälleen katolisia kunnioitettavina tai hyvinä, sillä kunnialliset 

miehet lukitsivat arkut luostarin sisälle, ja seuraavana päivänä hyvät porvarit laskivat rahat, ja 

kielsivät käyttämästä niitä kaupungin ulkopuolella. Nunnat pyysivät miehiä hoitamaan heidän 

raha-asiansa, sillä he eivät halunneet pahaa kaupungille. Rahaa oli kuitenkin niin vähän, että 

miehet antoivat asian olla.47 

2.2 Ruttoaika 

Jeanne de Jussie kirjoitti, että vuoden 1530 rutto oli seurausta kerettiläisten toimista, koska he 

halusivat tappaa kaupungin johtajat. He muun muassa hieroivat tartuntaa lukkoihin ja 

kahvoihin sekä pikkuesineisiin, joita ihmiset poimivat mukaansa. Toukokuussa Jussien 

mukaan ”Jumala salli” osaa tartuttajista rangaistavan, ja tuomitut polttomerkittiin. Kidutettu 

mies tunnusti suunnitelman ja että he aloittivat koko ruton kahta vuotta aiemmin. Kohteena 

oli ollut muun muassa Pyhän Klaaran luostari. Asukkaiden sairastuttua ja kuoltua, luostari 

olisi muutettu hienoksi linnaksi, jossa asua. Ihme oli suojellut jälleen nunnia: reformoitujen 

yritettyä luostarin ovelle, vastassa oli kolme ritaria, joilla oli risti edessään. He olivat 

yrittäneet sisään myös aneiden myynnin aikana aikeissa tartuttaa arkun, bullan ja 

pyhäinjäännöslippaan. Jussie kiitti Jumalan armoa siitä, ettei kukaan sairastunut.48 Jussie ei 

tuntenut armoa ruttoa levittäneitä kohtaan, vaan piti rangaistuksia vähintään oikeutettuina, 

jopa nautti niistä. 

Geneven levottomuuksia yritettiin ratkaista joulukuussa 1530, kun Savoijin herttua 

julisti, että geneveläisillä oli oikeus liikkua ilman häirityksi tulemista. Kaupunkiin julistettiin 

kuolemantuomio sille, joka vahingoittaisi herttuan alaisia. Monet eivät kuitenkaan uskaltaneet 

kaupunkiin, sillä aiemminkin herttuan alaisia katolisia oli surmattu ja muuten häiritty. Rauha 

kesti vain heinäkuuhun, ja Jussie heitti syyn geneveläisten niskoille. Silloin tuhottiin Marian 

patsas ja tehtiin ilkivaltaa Savoijin tunnuksille. Herttua vaati Berniltä ja Fribourgilta luvattua 

rangaistusta: sopimuksessa oli, että jos geneveläiset rikkoisivat sitä, he menettäisivät 

itsenäisyytensä ja kansalaisuutensa. Teot aiheuttivatkin paljon levottomuutta ja kantonit olivat 

 
46 Jussie 54–55. 
47 Jussie 55–56. 
48 Jussie, 56–57. 
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pettyneitä. Elokuussa kuitenkin ilkivalta jatkui. Yhtenä esimerkkinä pyhimyksen patsaalta 

leikattiin kädet ja se heitettiin ojaan. Jussien mukaan kuitenkin taivaallinen oikeus rankaisi 

tekijää, koska hän kuoli pian ruttoon. Mies kuitenkin tunnusti tekonsa, vastaanotti sakramentit 

ja kirjoittajan mielestä palasi oikean Jumalan luo, ”mistä on kiitettävä Luojaa.”49 

Hyvä herttua sai jälleen suitsutusta, sillä hän tarjosi pakenemaan joutuneelle 

naiserakolle uuden paikan, mihin asettua. Samoihin aikoihin ”toiset ruttoon sairastuneet 

kelmit” saivat ansionsa mukaan vedettyään luostarin edessä olevan puuristin irti ja heitettyään 

sen kaivoon. Jussie kuvasi kuinka kaksi heistä palasi Jumalansa luo, ja tunnusti tekonsa, 

pyysivät anteeksiantoa ja päätyivät hyviksi kristityiksi. Kolmas kuoli ”harhaoppiinsa ja 

itsepäisyyteensä.” Lisäksi Jumala salli kristityille rohkeuden ja voiman voittaa harhaoppiset 

Zurichin lähellä, kun joukot olivat 700 vastaan 9000.50 Jussien tekstistä on helppo päätellä, 

kenen puolella hän oli. Herttua oli hyvä, ja Jumala salli katolisten voiton. Sen sijaan, kun 

reformoidut pahantekijät sairastuivat, oli se ansion mukaista. Parannuksen pystyy kuitenkin 

tekemään kuolemaan asti. 

2.3 Kaiken alku ja juuri 

Jussie ei säästellyt sanojaan, kun ajankohtaiseksi tuli ruotia reformaation käynnistänyttä 

entistä munkkia, Martin Lutheria. 

-- täynnä ilkeyttä ja omahyväisyyttä, hän keskittyi kaiken maailman pahanilkisyyteen ja virheisiin, ja 

herätti henkiin kaikki harhaopit ja virheet, jotka ovat olleet olemassa apostolien kuoleman jälkeen--51 

 

Nunnan mukaan painettuaan teesinsä vuonna 1518 Baselissa, Luther levitti ne ympäri 

kristikuntaa, jolloin hänen ”vahingoittava myrkkynsä myrkytti kaikki kuningaskunnat ja 

katolisen kirkon maat.” Jussie olikin tyytyväinen monien hallitsijoiden nopeaan toimintaan 

niin sanotun kirotun lahkon seuraajien rankaisemisesta, sillä se vähensi hänen mukaansa 

Jeesuksen verellä ostettujen sielujen kadotukseen joutumista. Kirjoittajan mukaan Jumala 

inspiroi Leo X:ä julistamaan Lutherin harhaoppiseksi ja katolisen kirkon viholliseksi, sekä sai 

julistamaan ”tämän harhaoppisen koiran” pannaan. Sama koski kaikkia säätyyn tai asemaan 

katsomatta, jotka suosivat harhaoppeja.52 Ei jää epäselväksi, että Jussien mielestä Luther oli 

kaiken pahan alku ja juuri. Sanat olivat kovia ja tuomitsevia ja viittasivat myös saastaisuuteen 

ja epäpyhyyteen. 

 
49 Jussie, 58–59. 
50 Jussie, 59–61 
51 Jussie, 61: ”--filled with wickedness and great self-pride, he set his mind to all sorts of malice and error, and 

he revived all the heresies and errors that had existed ever since the apostles’ death—” 
52 Jussie, 61. 
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Jussie kuvasi kuinka Luther olisi poltettu inhosta hänen alhaista ruumistaan kohtaan, 

häpeällisenä harhaoppisena ja pyhän Kristikunnan korruptoijana. Hän näki, että monet 

hurskaudessa ylväät maat kääntyivät pois oikeasta uskosta, ja joutuivat harhaopin valtaan 

nimenomaan Lutherin takia. ”Paholaismainen harhaoppi” levisi Euroopassa, ja Jussiella oli 

huoli siitä, että sama tapahtuisi Genevessä, huolimatta siitä, kuinka paljon siellä oli ollut hyviä 

katolisia ennestään. Reformoitujen takia sakramentit lakkautettiin, ja samalla meni myös 

kaikki hurskaus ja säädyllisyys.53 Yhden ihmisen vaikutus oli Jussien näkökulmasta ollut 

valtaisa, ja teot niin inhottavia, että ruumis olisi pitänyt hävittää polttamalla. 

Kuvaus jatkuu sillä, miten Luther ei ollut tyytyväinen vain omaan kadotuksensa, vaan 

kuinka tämä ”yhteiskunnalle vahingollinen lohikäärme myrkyllisellä hännällä” yritti saada 

kaikki muutkin vajoamaan alas kanssaan. Jussie pitää sitä syynä sille, miksi Luther ”jahtasi ja 

häiritsi” ihmisiä, jotka olivat omistaneet itsensä Jumalalla ja vannoneet siveyden valan. Hänen 

mielestänsä naimisiin menneet munkit ja papit olivat epäkiitollisia ja epäkunnioittavia pyhää 

kutsumustaan kohtaan. Jussie olikin pahoillaan siitä, miten papit eivät saaneet olla rauhassa 

missään, missä reformoidut olivat saaneet jalansijaa. Hän silti myönsi ongelmia olleen, sillä 

papit toimivat valojaan vastaan ja hyödynsivät kirkkoa omiin tarkoitusperiinsä, ja näin ollen 

lähes koko maailma oli saman halveksittavan synnin kourissa. Reformoidut eivät kuitenkaan 

Jussiesta olleet niitä, jotka olisi ihmisten runsaiden syntien takia lähetetty jakamaan 

taivaallista rangaistusta. Tähän uskominen oli hänestä suorastaan säälittävää, sillä reformoidut 

olivat valheellisia, epälojaaleja paholaisen edustajia, jotka olivat naamioituneet ihmisiksi. 

Jussien mukaan moni hyvä nunna ja munkki joutui vainotuksi, ja he kokivat Jumalan tuomion 

syyllisten ohella. Luostarien tuhoutuessa monet löysivät keinon pitäytyä valoissaan, toiset taas 

hylkäsivät ne. Jussie kuvaa ylpeästi, kuinka klarissalaiset eivät kieroutuneet tai olleet 

epäuskollisia - yhtä lukuun ottamatta.54 Luther oli syy sille, miksi monet ”hyvät kristityt” 

joutuivat vainotuksi ja heidän valansa joutuivat tiukoille. Reformaatio ei Jussiesta ollut oikea 

vastaus kirkon ongelmiin, ja reformoidut edustivat hänen mukaansa paholaista, eivät Jumalaa. 

Kiitosta saivat ne luostarilupauksen tehneet, jotka siinä pitäytyivät, ja erityisesti oma järjestö 

sai suitsutusta. 

Jussien mukaan Pyhän Klaaran järjestö kärsi kovasti harhaopista ja erityisesti Veveyn, 

Orben ja Geneven luostareissa, missä katoliset olivat pahantekijöiden ympäröimiä. Orbessa 

katolinen pappi korvattiin ”viheliäisellä luterilaisella” vuoden 1531 alussa. Nunnat eivät 

 
53 Jussie, 61. 
54 Jussie, 62–63. 
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kestäneet häväistystä, vaan poistivat hänet hiuksista repien. Sen jälkeen luostarin oma pappi 

vangittiin, ja nunnat kirjoittivat surustaan, ja vaarasta, jossa olivat, pyytäen apua. Luostarin 

pappi vapautettiin, mutta karkotettiin kaupungista nunnien suureksi suruksi.55 Orben sisarten 

kohtalo kosketti Jussieta erityisesti, sillä he olivat saman sääntökunnan jäseniä, ja heidän 

kohtalonsa mahdollinen myös Geneven klarissalaisille. Tekstistä välittyy kuva, etteivät 

reformoidut halunneet muuta kuin pahaa nunnille. 

Huhtikuussa Orbeen saapui, Jussien sanojen mukaan ”harhaoppinen saarnaaja” 

vääristämään kaupunkia. Hänen riemukseen Jumala ei kuitenkaan sallinut sitä, sillä 

kaupungissa osoitettiin vastustusta, ja huolimatta pitkästä saarnasta, kaupunkia ei johdettu 

harhaan. Hän kehui kuinka Orben sisaret kestivät piinan hyvin. Saarnaaja saarnasi erikseen 

pitkään luostarissa, missä sisaret pakotettiin soittamaan kelloa jumalanpalveluksen merkiksi, 

ja kuuntelemaan ristikon luona, mikä aiheutti heille varmasti paljon harmia, totesi Jussie.56 

Jumala oli Jussien mukaan jälleen katolisten puolella ja kestävät sisaret saivat kehuja.  

Geneven nunnat pyysivät omaa pappiaan menemään paikalle lohduttamaan sisaria. 

Pappi oli Orbessa niin kauan, kunnes prelaatit pystyivät auttamaan nunnia. Prelaatti käski 

seitsemäätoista nuorinta lähtemään muualle turvaan. He palaisivat takaisin, joko omaan tai 

muihin luostareihin, kun ”harhaoppinen villitys” olisi saatu kitkettyä. Jussien mukaan Jumala 

suojeli ja varjeli heitä, mutta hän muistutti, että niin kauan kuin harhaopit olivat valloillaan, 

yksikään nunnista ei ollut turvassa. Harhaoppiset olivat hänen mukaansa sekä täydellisen 

uskonnon, että Jumalan vihollisia.57 Harhaoppi oli rikkaruoho, joka villiintyi ja saattoi puskea 

uudelleen pintaan. Jumala oli Jussien mukaan heidän puolellaan, mutta vaara ei silti väistynyt 

niin kauan, kuin reformaattorit saivat levittää sanomaansa. 

Neitsyt Maria esiintyi useammassa Jussien kuvaamassa ihmeessä, joista tässä esitän 

yhden esimerkkinä. Jussien mukaan: ”Kaikki hyvät kristityt kunnioittavat ihmettä -- joka 

johtui pahasta ahneesta kristitystä”. Tämä paha ja kieroutunut kristitty alkoi lyödä synnillistä 

naista, eli prostituoitua, kivellä. Nainen pyysi Neitsyt Marian patsaalta, että siunattu pyhimys 

tulisi avuksi. Mies kääntyi kivi kädessään kohti patsasta ja sanoi naiselle: ”Olet todellakin 

hullu, jos luulet hänen auttavan sinua, sillä hänellä ei ole voimaa, ja hän on yhtä lailla neitsyt 

kuin sinä, yleinen huora.” Seuraavana päivänä ihmiset kokoontuivat katsomaan veriroiskeissa 

olevaa patsasta. Veri valui ihmeenomaisesti patsaan kasvoja pitkin. Päättäjät tutkivat asiaa ja 

totesivat veren ihmeeksi. Patsas siirrettiin aarrekammioon arvokkaana reliikkinä, ja monet 

 
55 Jussie 2006, 63. 
56 Jussie 2006, 64. 
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vierailivat patsaalla keräämässä verta.58 Jussie kuvaa miestä kristityksi, mikä viitannee siihen, 

että mies oli kaikesta huolimatta katolinen. Huono ja paha sellainen, kieroutunut, eikä hän 

arastellut sen esiin tuomista. Niin sanottu synnillinen nainen kuvattiin hartaampana 

kristittynä, joka hädän hetkellä kääntyi pyhimyksen puoleen. Kuitenkin naisen kohtalo jäi 

arvoitukseksi, sillä oleellisinta oli väkivallan seurauksena tapahtunut ihme, pitkin patsasta 

valunut veri. 

2.4 Uhkaavat toiset 

Lyhyessä kronikassa kuvattiin myös muslimeja. Jussie lainasi kirjettä, jonka Klemens VII 

(1523–1524) olisi saanut ottomaanisulttaanilta. Klaus huomautti Lyhyen kronikan 

alaviitteessä, että kirjeen aitous on erittäin kyseenalaista, sillä siitä ei ole säilynyt missään 

kopiota, eikä se vastaa tyyliltään muita vastaavia kirjeitä. Jussien mukaan kirjeessä 

varoitettiin suuresta sotilaallisesta iskusta, ja se sisälsi paljon uhoa suuresta mahdista ja 

kristittyjen tappamisesta, jos heidän rauhanehtoihinsa ei suostuttaisi. Kirjeen luettuaan lähetti 

iski itseään veitsellä vatsaan, järkyttäen kaikkia paikallaolleita. Klaus totesi, että ajan tieto 

turkkilaisista perustui huhuihin ja pelkoihin, minkä lisäksi ilmassa oli paljon liioittelua. 

Ottomaanisulttaani kuvataan ”ahneeksi ja epäluotettavaksi koiraksi, jonka tarpeita on 

mahdotonta tyydyttää”. Jussien mukaan hän oli aina sodassa hankkiakseen lisää maata, minkä 

lisäksi kuningattaria ja jalkavaimoja riittijoka maassa ja kaupungissa. Tekstissä on paheksuva 

sävy siitä, miten kaikki turkkilaiset miehet olivat vapaita ottamaan monta vaimoa, ja kuinka 

sitä perustellaan sillä, miten profeetta Muhammed välitti Jumalan käskyn lisääntyä ja täyttää 

maa (Koraani suura 30, jae 20; 1.Moos.1:28, 1.Moos.9:7). Jussie kuvasi miten hovissa oli 

ällistyttävän paljon ihmisiä ja sotilaita riittää, kun vaimot tekivät lapsia. Sulttaanin prameus ei 

herättänyt ihailua, vaan paheksuntaa.59 Turkkilaiset, eli muslimit, eivät olleet Jussielle samalla 

lailla konkreettinen uhka kuin reformoidut. Silti hän koki tärkeäksi kirjata ylös myös heihin 

liittyvät tapahtumat, sillä hekin uhkasivat, ainakin huhupuheiden perusteella, katolisten 

maailmaa. Lisäksi hän osoitti miten heidän erilainen tapansa elää oli uhka katolisille arvoille. 

Turkkilaiset hyökkäsivät Unkariin heinäkuussa 1532. Savoijin herttua oli asiasta hyvin 

järkyttynyt. Hyvänä kristittynä, kuten Jussie häntä kuvasi, hän järjesti kulkueen, jotta 

pyhimyksille osoitetut esirukoukset saisivat Jumalan tulemaan kristittyjen avuksi. Herttua itse 

kulki kulkueessa avojaloin ja -päin, ja siihen osallistui myös paljon ylhäistöä. Monet miehet 

 
57 Jussie, 64. 
58 Jussie, 67. 
59 Jussie, 67–68. 
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päättivät mennä taistelemaan uskonsa vuoksi herttuan hyvän tahdon takia. Jussien mukaan 

herra myönsi ylhäiselle herttualle voiton.60 Nöyryys ja hurskaus on Jussien kuvauksessa osa 

hyvänä kristittyä olemista, ja rukouskulkue oikeastaan oleellisempi keisarin voiton kannalta 

kuin miesten lähtö avuksi. 

Guillaume Farel saapui toistamiseen Geneveen lokakuussa 1532. Jussien kuvauksessa 

”viheliäinen ja kurja” Farel alkoi saarnata huoneessaan heti saapumisestaan seuraavana 

päivänä. Tiedon kiirittyä piispan apulaisen korviin, kutsui hän päättäjät koolle miettimään 

mitä tehdä kerettiläisille. Farel ja kaksi hänen seuraajaansa tuotiin paikalle. Heidän 

kysyessään kuka hänet lähetti, miksi, ja millä auktoriteetilla Jussien mukaan ”kirottu mies” 

vastasi olevansa Jumalan lähettämä ja levittämässä hänen sanaansa. Päättäjät pyysivät 

nähdäkseen Jumalan merkkejä, niin kuin Mooseksella oli näyttää faaraolle. Hänelle 

huomautettiin myös, ettei hänellä ollut piispan lupaa saarnata hiippakunnassa ja häntä 

moitittiin röyhkeydestä saarnata maallikkona. Farelia sanottiin petolliseksi ja rikolliseksi 

mieheksi näiden rikkeiden takia. Tämän oikeudenkäynnin aikana kaikki noin 

kahdeksankymmentä katedraalin pappia kokoontuivat herttuan talon eteen valmiina 

puolustamaan uskoaan ja jopa kuolemaan sen vuoksi, sillä he halusivat ”viheliäisen miehen” 

seuralaisineen kuolevan surkeasti, jos he tulisivat heidän lähelleen.61 Farel toimi monessa 

mielessä Jussien kuvauksessa väärin, ja se korostuu siinä, miten häntä kuvattiin koko ajan 

jollain alentavalla termillä. Farel oli kirottu, viheliäinen, röyhkeä, petollinen ja niin edelleen.  

Perusteellisen tutkinnan jälkeen Farelia seuralaisineen käskettiin poistumaan Genevestä 

kuuden tunnin sisällä - tai heidät poltettaisiin elävältä. Farel pyysi vielä kirjettä Berniin 

todistaakseen hoitaneensa velvollisuutensa saarnata kaupungissa. Pyyntöön ei suostuttu ja 

kerettiläinen lähti paikalta sanaa sanomatta. Hän ei kuitenkaan uskaltanut ulos, sillä hän kuuli 

väkijoukon ja pelkäsi kuolevansa. Kun tämä huomattiin, kaksi tuomiota antaneista alkoivat 

pilkata, töniä ja lyödä Farelia. He sanoivat, että jos tämä ei menisi Jumalan nimessä, niin 

sitten kaiken tekemänsä väärän. Hänet heitettiin ulos seuralaisineen, ja Jussie nimitti heitä 

rikollisen lain kirotuiksi saarnaajiksi. Syndikaatit saapuivat paikalle kaupunginvartijoiden 

kanssa ja käskivät pappeja olla satuttamatta Farelia. He pidättivät ”kurjan miehen” ja veivät 

hänet pois. Jussien mukaan hyvät papit eivät olleet tyytyväisiä, ja yksi yritti puukottaa Farelia. 

Tuomitut vääräoppiset laitettiin aamulla veneeseen ja he hakivat turvaa Moratin kaupungista, 

 
60 Jussie, 72–73. 
61 Jussie, 72–73. 
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joka oli jo ”vääristetty likaisten Antikristuksen seuraajien toimesta.”62 Farel ei saanut armoa 

edes pelätessään henkensä puolesta.  Papit, joista jotkut olivat valmiita jopa väkivaltaan, 

olivat Jussiesta edelleen hyviä. Oikeaksi katsotun uskon puolustaminen oikeutti uhkaamisen. 

Kerettiläiset jatkoivat toimintaansa, ja joulukuussa Geneveen saapui toinen saarnaaja, 

Antoine Fromment (1508–1581). Hän aloitti salassa, mutta paljastui jouluna kuulijoiden 

lisääntyessä. Reformoidut halusivat hänen saarnaavan kirkossa joulukuun 31. päivä, minkä 

seurauksena kirkkoherrat neuvoivat sulkemaan Madeleinen kirkon. Vääräoppiset yrittivät 

sitten kiivetä kellotorniin viedäkseen kellon, ja siitä seurasi sekasorto, jossa kuitenkaan 

kukaan ei vahingoittunut, mistä Jussie kiitti Herraa. Seuraavana päivänä oli kuitenkin uusi 

yritys saarnan pidolle. Kirkkoherra kuuli asiasta, ja kutsui saman tien syndikaatit paikalle, ja 

vääräuskoisia idoleineen käskettiin suurilla seurauksilla uhaten poistumaan.63 

Tapahtumien seurauksena Geneven yleinen neuvosto kutsuttiin koolle. Jussie kuvasi 

miten päättäjien kuultua kerettiläisten itsepäisyydestä, he päättivät, etteivät halua lahkon 

hallitsevan kaupunkia ja se oli niin ollen hävitettävä. Määrättiin, ettei kukaan, pois lukien 

fransiskaanit ja dominikaanit, saanut saarnata kaupungissa julkisesti tai salassa ilman 

Geneven piispan tai hänen kirkkoherransa lupaa. Saarnaajan piilottamisesta tai 

kerettiläisyyden kannatuksesta olisi seurannut vakava rangaistus. Lisäksi kiellettiin 

rangaistuksen uhalla lihan syöminen perjantaina tai muina kirkon kieltäminä päivinä. Jussien 

mukaan nämä kiellot auttoivat rauhoittamaan ihmisten parissa vellovaa levottomuutta.64 

Kaupungin johto loi kaupunkiin turvan tunnetta asettamalla tarkat säännöt ohjaamaan 

tilannetta. 

2.5 Geneven toistuvat levottomuudet 

Genevessä oli kuitenkin taas pian levottomuuksia harhaopin takia. Jussie kertoo, kuinka 

”lahkon” jäsenet parveilivat ja kokoontuivat pitkin aamua. Uutiset levisivät kaupungilla 

nopeasti, mutta kukaan ei tiennyt minkä takia näin oli. Oletus oli, että aikoivat ryöstää kirkot 

ja luostarit. Niin sanotut hyvät kristityt kokoontuivat Pyhän Pietarin kirkkoon 

suunnittelemaan mitä seuraavaksi. Syndikaatit ja kaupunginvartijat tulivat tiedustelemaan 

mistä on kyse, ja vastaus oli hyökkäys uhkaavia luterilaisia vastaan, koska ”he ovat pahempia 

kuin turkkilaiset.” Kaksi kurjaksi kuvattua vartijaa vakoili kirkon portailla. Toinen heistä ei 

osannut olla hiljaa, vaan sanoi kauheita asioita. Syndikaatit yrittivät estää vartijan päälle 

 
62 Jussie, 73–74. 
63 Jussie, 75–75. 
64 Jussie, 75. 
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käymisen, mutta kieltoja ei kuunneltu. Kirkkorauhan rikkomisen seurauksena kellot ja pyhät 

toimitukset kiellettiin, kunnes toisin sanottaisiin. Jussie kuvasi kuinka luostarit eivät hylänneet 

toimituksia, vaan ne tapahtuivat, tosin ilman kelloja.65 Tekstistä huomaa kuinka 

reformoiduista oletettiin heti pahinta. Pitkän perjantain kokoontumisia ei edes yritetty tulkita 

esimerkiksi uskonnollisesta näkökulmasta, vaan oletusarvona pidettiin ryöstelyä. 

Viranomaiset yrittivät pitää tilanteen rauhallisena, mutta ohi suunsa puhuneen vartijan päälle 

käytiin siitä huolimatta. Jussie antoi myös kuvan, että luostarit olivat niitä paikkoja, joissa 

oikean uskon rippeistä pidettiin kiinni. 

Toinen vartija juoksi kertomaan hyökkäyksestä vääräoppisille. Itseänsä jo lietsoneet 

”hyvät kristityt” näkivät sen, ja hyvin aseistautuneina lähtivät hyökkäämään roistoja vastaan. 

Toiset katoliset alkoivat soittaa kelloja tiedottaakseen muita selkkauksesta. Jussien mukaan 

koko kaupunki oli aseissa ja myllerryksessä. Ihmiset rohkaisivat toisiaan sanomalla:  

Tänään on päivä, jolloin meidän herramme kuoli ja vuosi verta vuoksemme, joten älkäämme epäröikö 

vuodattaa omaamme rakkaudesta ja kunnioituksesta häneen; me kostamme hänen vihollisilleen, jotka 

ristiinnaulitsevat hänet häpeällisemmin kuin juutalaiset.66 

Suuri joukko ihmisiä oli valmiina ajamaan harhaoppisiksi näkemänsä pois heidän kaduiltaan. 

Jussie kirjoitti, että kerettiläisten nähtyä urhean hyökkäyksen, he katuivat aloittaneensa 

ongelmat.67 Reformoidut rinnastettiin Kristuksen ristiinnaulinneisiin ihmisiin ja heidät nähtiin 

kaiken alkuunpanijoina. Jussien tekstissä kuitenkin suurin rikos tässä tapahtumaketjussa oli 

kokoontuminen pitkänäperjantaina. 

Jussie huokaisi, miten noina rauhattomina aikoina kahden ryhmän välillä oli niin paljon 

vihamielisyyttä, että perheetkin hajosivat. Esimerkiksi mies sanoi vaimolleen olevansa valmis 

tappamaan tämän reformoidun isän. Tunteet kävivät muutenkin kuumina. Kristittyjen vaimot 

julistivat: ”Jos miehemme taistelevat noita uskottomia vastaan, niin käydään sotaan ja 

tapetaan heidän kerettiläiset vaimonsa, niin koko rotu tuhoutuu.”68 Jussie ei arvostellut 

verenhimoisia katolisia. 

Aselepo saatiin lopulta aikaan ilman verenvuodatusta syndikaattien neuvottelemana. 

Jussien mukaan reformoidut suostuivat siihen, koska heillä ei olisi ollut mahdollisuutta 

voittaa. Kirjoittaja ei kuitenkaan ollut tyytyväinen. Rauhanteko oli huono asia, koska 

uskottomat aiheuttivat paljon harmia ja vainoa katolisille myöhemmin. Jussien näkökulmasta 

 
65 Jussie, 75–76. 
66 Jussie, 77. “Today represents the day that Our Lord died and shed His blood for us, and so let us not hesitate to 

shed our own out of love and honor for Him; we will take vengeance on His enemies, who are crucifying Him 

again more shamefully than the Jews.” Klaus huomauttaa käsikirjoitus B:n jättävän pois vertauksen juutalaisiin. 
67 Jussie, 77. 
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he lopulta valtasivat kaupungin, eikä heitä enää sen jälkeen saanut pois vallasta. Tämän 

pitkäperjantain kriisin yhteydessä se olisi ollut hänen mukaansa vielä helppoa. Molemmat 

osapuolet määrättiin koteihinsa ja lisäriidan haastamisesta määrättiin rangaistukseksi 

hirttäminen. Jussien mukaan kristityt surivat tätä suuresti ja valittivat, kuinka ongelma pitäisi 

hoitaa pois päiväjärjestyksestä. Jussie lisää, että se olisi ollut parempi kuin antaa 

reformoitujen elää. Nunnan hurjia mielipiteitä selittää se, että samana päivänä hyvät kristityt 

naiset kävivät Pyhän Klaaran luostarissa kertomassa, että jos reformoidut voittaisivat, huhut 

nunnien naittamisesta toteutuisivat. Se merkitsisi nunnille kadotusta. Kuitenkin kirjoittaja 

kiittää Jumalaa siitä, että päivä lopulta meni ilman muuta harmia tai verenvuodatusta.69 Jussie 

kiitti usein Jumalaa, kun vahingolta vältyttiin. Hän olisi kuitenkin hyväksynyt taistelut, jos se 

olisi tarkoittanut reformoiduista eroon pääsemistä ja näin ollen turvassa olemista. Nunniin 

kohdistunut uhka konkretisoitui välikohtausten yhteydessä. 

Rauha ei kestänyt tälläkään kertaa kauaa. Palmusunnuntaina munkki saarnasi kirkon 

edustalla, jotta kaikki kuulisivat. Ykskaks joku heitti kirjalla ihmisiä, mikä järkytti kaikkia, ja 

portteja huudettiin suljettaviksi. Huuto pelästytti ihmiset ja he pelkäsivät petosta. Jussie 

kuvasi kuinka saarnaaja parka pyörtyi pelätessään niin itsensä kuin paikallaolijoidenkin 

tappamista. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut ja ilkivallantekijät pakenivat. Saarnan kesken 

jääminen suututti kaikkia. Jussien mukaan siitä hetkestä oli ilmiselvää, että reformoitujen 

osallistuminen edellisen sunnuntain yleiseen kulkueeseen oli vain oman selkänahan 

pelastamista. Hän lainasi Sananlaskuja sanoen, että nuo raukat palasivat oman oksennuksensa 

ääreen (mm. sananl. 26:11).70 

Pääsiäinen 1533 oli levotonta aikaa. Jussien mukaan ihmiset, eli katoliset, olivat 

näkyvästi peloissaan, koska vääräuskoiset kulkivat isoissa porukoissa. Huhut kertoivat, että 

reformoidut suunnittelisivat sakramenttien estämistä ja ettei pääsiäismessua olisi. Kaikki 

pappeja myöten kantoivat aseita, koska eivät uskaltaneet kulkea ilman. Jussie kutsuu 

pääsiäisaterialle kokoontuneita reformoituja juutalaisiksi, tarkoittaen kristuksen tappajia ja 

kristittyjen vihollisia. Tuomittu murhaaja esitti Jeesusta ja pesi muiden jalat. He myös 

jakoivat rauhan ja yhteisön merkiksi leipää ja juustoa. Jussien mukaan kristityt nauroivat 

heille.71 Reformoitujen uhka tuntuu osittain kuvitellulta tai ainakin liioitellulta. Uhkaavista 

reformoiduista löydettiin kuitenkin myös alentuvan naurun aihetta. 

 
68 Jussie, 77–78. 
69 Jussie, 78–80. 
70 Jussie, 81. 
71 Jussie, 82. 
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Toukokuussa reformoidut kokoontuivat jälleen, eikä kukaan katolisista tiennyt miksi. 

Huhut kirkkojen ryöstelystä alkoivat uudelleen, jolloin katoliset kokoontuivat aukion toiselle 

puolelle heiluttamaan lippujaan, ja kutsumaan tosia ja hyviä kristittyjä ylläpitämään pyhää 

uskontoa. Peter Werle (-1533), yksi kaanoneista ja ”uskon uskollinen puolustaja” kärsi 

Jussien mukaan, kun halveksunta sakramentteja kohtaan lisääntyi koko ajan. Hän ryntäsi 

ensimmäisenä taistoon, muita odottamatta, luullen kohtaavansa ensimmäisenä muita katolisia. 

Huusi mennessään: ”Hyvät kristityt, ei säästetä noita pahantekijöitä miltään!” Päätyi 

kuitenkin vihollisten keskelle eikä tajunnut asiaa, koska oli yö. Reformoidut teeskentelivät 

olevansa Werlen puolella, kunnes saartoivat hänet, ja lopulta tappoivat. Jussien mukaan 

Genevessä ei ollut ollut kymmeneen vuoteen hienompaa pappia, ja nyt hänestä tuli marttyyri 

ja uhri Jumalalle. Werlen ruumis löydettiin vasta seuraavana aamuna, kun ”koirien” etsintä oli 

viimein lopetettu. Jussie kuvaa koko kaupungin olleen myllerryksessä ja ahdingossa hienon 

miehen kuolemasta. Ihmiset valittivat ja itkivät ”viattoman miehen” kuolemaa, kun ruumis 

siirrettiin katedraaliin. Koko kaupunki tuli saattamaan ”siunattua marttyyria”. Juhlallisen 

tilaisuuden jälkeen Werle haudattiin krusifiksin eteen. Jussie kirjoitti, että moni reformoitu 

tuli katsomaan mistä on kyse, ja nauroivat keskenään kaksinaismoralistille, joka haudattiin 

papin kaavuissa, vaikka eilen oli aseissa.72 Katoliset kuvattiin teoistaan ja toimistaan 

huolimatta hienoina ja uljaina. Ei missään nimessä esimerkiksi kuumapäisinä tai 

äkkipikaisina. Vaikka juoksisi keskelle väkijoukkoa huutaen, että juuri sitä väkeä olisi valmis 

tappamaan, oli silti viaton mies ja marttyyri. Sen sijaan kaksinaismoralismin osoittavat 

reformoidut olivat joka tapauksessa pahantekijöitä. 

Sukulaiset halusivat siirtää Werlen ruumiin, ja lupa myönnettiin. Hauta avattiin ja 

ruumis nostettiin pois. Jussie kirjoitti, että koska ruumis oli murhattu uskonnon säilyttämistä 

varten, Herra teki näkyvän merkin hämmentääkseen kerettiläisiä. Haudasta nostaessa ruumis 

alkoi vuotaa verta, joka oli kuin elävästä henkilöstä. Viisi päivää haudassa olleena se oli tuore 

ja kokonainen kuin ensimmäisenä päivänä. Se ei myöskään haissut, vaan tuoksui. Todistajia 

oli yli kahdeksansataa, sisältäen niin katolisia, kirkollisia ihmisiä kuin reformoituja. Ruumis 

oli Fribourgissa esillä vielä kolme tai neljä päivää, eikä sinä aikana näkynyt minkäänlaisia 

muutoksia. Jussie näki ihmeessä kutsun kostamaan Jumalan ja maailman puolesta. Hän myös 

toivoi, että Jumala sallisi jakaa Werlen ansiot, ja niiden ja esirukousten avulla käännyttäisi 

uskottomat. Hän vielä perusteli: ”—[S]illä varmasti hän on loistavassa yhteydessä pyhien 
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kanssa.”73 Ihme osoitti Jussielle, että katoliset olivat oikealla puolella, ja kostokin olisi 

oikeutettu. 

Murhan jälkeen ”nuo koirat” eivät lopettaneet katolisen kirkon härkkimistä, vaan 

ryöstely, hyökkäykset ja tapot jatkuivat. Papit eivät uskaltaneet liikkua ilman aseita, minkä 

takia Jussie lainasi Raamattua sanoen: ”Se, jolla ei ole miekkaa, myyköön viittansa ja 

ostakoon sellaisen” (Luuk 22:36). Hänen mukaansa ilman papiston rohkeutta nämä ”ahneet 

sudet” (Mt. 7:15) olisivat tuhonneet pyhän kirkon. Jussie kiitti taas Jumalaa, sillä 

reformoitujen kirotut aikeet eivät onnistuneet, sillä Jumala ei hylännyt morsiantaan, kirkkoa.74  

Geneven piispa Pierre de la Baume (1477–1544) palasi Geneveen viiden vuoden 

poissaolon jälkeen heinäkuussa 1534, Jussien mukaan selvittääkseen asiat vihollistensa 

kanssa. Se teki katoliset onnellisiksi, mutta reformoidut hyvin vihaisiksi. Jussie kuvaa miten 

saapumisen kunniaksi pidettiin kauniita puheita, ja katolisia kehotettiin toimimaan oikein, 

kuten elämään rauhassa naapureina. Muutamaa päivää myöhemmin pidätettiin kymmenen 

kerettiläistä johtajaa. Yksi näistä oli ”kieroutunut” Thorensin lordi, jolta riistettiin 

vääräoppisuuden myötä kaikki omaisuus maata myöten. Vapauttamisen jälkeen hän palasi 

Berniin ja alkoi liittolaistensa kanssa vainota piispaa. Piispa tajusi vaaran, ja ettei sitä voisi 

estää, joten hän pakeni Genevestä, mikä suuresti järkytti kaikkia katolisia. Sen jälkeen 

vääräoppiset vapautettiin.75 Reformoidut alkoivat saada jalansijaa Genevessä, mikä näkyi 

muun muassa siinä, miten he saivat häädettyä piispan kaupungista. Jussie kuvasi pidätettyjä 

esimerkiksi kieroutuneiksi, mutta liittolaisia heillä silti oli. 

Adventtiaikana Guy Furbity (-1541) lähetettiin Geneveen Sorbonnesta, pariisilaisesta 

yliopistosta, viimeisenä keinona tukahduttaa reformaatio.76Adventtina 1533 fransiskaani ja 

kunnioitettu teologi saarnasi kiihkeästi ja pelkäämättä tekopyhyyttä ja kaikkia paheita 

vastaan. Jussie korosti, että ennen kaikkea Furbity saarnasi ”luterilaisuutta” vastaan, minkä 

takia kaikki reformoidut tarkkailivat häntä kuin kissa hiirtä. Kahtena ensimmäisenä päivänä 

Furbity sai saarnata rauhassa, mutta kolmantena päivänä yleisön seasta nousi ”häijy nuori 

mies”, joka pyysi saarnan jälkeen ihmisiä kuuntelemaan häntä: ”Hyvät herrat, olen valmis 

riskeeraamaan elämäni ja alistavani itseni polttamiselle todistaakseni, että tämä mies ei puhu 

kuin valheita ja Antikristuksen sanoja.” Kuuntelijat nousivat ylös ja huusivat miestä 

poltettavaksi, mutta hän pakeni. Hänen toverinsa kuitenkin sanoi puolustavansa hengellään 
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hänen sanojansa. Hänet pidätettiin välittömästi ja laitettiin vankilaan. Syndikaatit päättivät 

karkottaa ”kaksi muhamettilaista” ikuisesti Genevestä.77 Jussie osoitti halveksuntansa 

Furbityn saarnan häiritsijää ja häntä puolustanutta miestä kohtaan nimittelemällä heitä. 

Muhamettilainen on halventava nimitys muslimeista, mikä viitannee juutalaisten tapaan 

katolisen uskon uhkaajiin. 

Adventtiajan kolmannella viikolla Geneveen saapui neljä vääräuskoista saarnaajaa78. 

Adventin viimeisenä sunnuntaina katedraalikirkon saarnan ja iltarukouksen jälkeen katolisten 

joukosta löydettiin kerettiläisiä. He kiroilivat, pilkkasivat Jumalaa ja sanoivat, että heidän 

idolinsa tulisivat saarnaamaan papistien rinnalla. Jussien mielestä katoliset vastasivat 

rohkeasti, että vain heidän kuolleiden ruumiidensa yli. Kerettiläiset olivat hänen mukaansa 

valmiita tappeluun, mutta ”viisaat kristityt” sanoivat, ettei ollut hyvä aika. He tulkitsivat 

evankeliumia paremmin kuin niin kutsutut evankelikaaliset ja tiesivät, ettei sunnuntaina tule 

tapella, ellei siihen pakoteta uskonnon puolustamisen takia. Lisäsivät perään, että jottei heitä 

pidettäisi pelkureina, olisivat valmiita riskeeraamaan elämänsä puolustaakseen kirkkoaan.79 

Seuraavana aamuna kahdeksan-yhdeksänsataa ihmistä kokoontui piispan talolle 

valmiina käymään pahantekijöitä vastaan. Jussie kuvasi heidän käyneen matkaan hyvässä 

järjestyksessä ja palaen Jumalan rakkaudesta. Oli säälittävä ja hurskas näky, miten ihmiset 

olivat valmiita uhraamaan itsensä pelastaakseen pyhän uskonnon. Jussie kehui joukkojen 

johtajaa urhoolliseksi ja taidokkaaksi aseiden kanssa, ja kuinka suurta rohkeutta todisti hänen 

tekonsa monesti. Place du Molardille saapuessa koko kaupunki oli kuohuksissa. Katoliset 

ryntäsivät paikalle suurella rohkeudella, naiset suurina laumoina kantaen kiviä ja lapset 

mukana päättäväisinä. Jussie sanoo: ”Minä, joka tätä kirjoitan, näin omin silmin 

onnettomuuden täyteiset päivät.” Hän kantoi osansa joukossa, joka ei voinut kantaa raudasta 

tehtyä asetta, mutta he kantoivat ”toivon asetta ja uskon kilpeä” (Eph. 6:16). Kirjoittaja myös 

lupasi, ettei kirjoittanut mitään, mikä ei ollut totta. Tarkoituksena Jussiella oli tallettaa 

tapahtumat muistiin, jotta ne, jotka tulevaisuudessa kärsivät rakkaudesta Jumalaan, tietäisivät 

edeltäjiensä kärsineen yhtä kovasti.80 

”Uskottomat pahantekijät” tarttuivat aseisiin, mutta olivat vielä heikkoja eivätkä 

uskaltaneet hyökätä eivätkä katoliset halunneet aloittaa hankaluuksia. Syndikaatit eivät 

hyväksyneet tätäkään taistelua ja lähettivät sanan, että kaikkien olisi vetäydyttävä ketään 
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vahingoittamatta, kuolemanrangaistuksen uhalla. Katolisten kapteenit vastasivat, etteivät he 

voineet tehdä niin, vaikka halusivat totella lakia, sillä ”pahantekijät” olivat pettäneet heidät 

liian monesti. He eivät aikoneet perääntyä ennen kuin reformoiduilta olisi poistettu aseet ja 

heidät poistettu paikalta. Syndikaatit pyysivät seuraavaksi reformoituja perääntymään ja 

elämään rauhassa, minkä he lupasivat. Katoliset tottelivat sen myötä ja lupasivat elää rauhassa 

naapuriensa kanssa.81 

Katoliset olivat saaneet pettyä monesti reformoituihin, jotka kerta toisensa jälkeen 

kävivät uudelleen katolisille tärkeiden asioiden kimppuun. He kokivat, ettei tilanne voisi 

ratketa muuten kuin asein ja kitkemällä reformoidut Genevestä. Monet olivat valmiita 

uhraamaan itsensä uskonsa puolesta, molemmin puolin. Kaupungin johtajat eivät kuitenkaan 

halunneet sallia taisteluita kaupungissa ja pyrkivät sovittelemaan tilanteet. Jussie harmitteli 

asiaa katkerana, sillä hänestä olisi vielä ollut mahdollista pelastaa Geneve. Reformoidut ja 

katoliset suostuivat elämään jälleen rauhassa keskenään, syndikaatit neuvottelivat asiasta 

heidän puolestaan. 
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III Jussien kuvaus Geneven tapahtumista sisällissodan 
jälkeen 1533–1535 

3.1 Guy Furbityn rohkaiseva esimerkki 

Yhteenoton jälkeen oli hetki rauhaa. Jussie kuvasi, kuinka pian rikolliset alkoivat taas 

ryöstellä ja yrittivät estää kaiken joulun juhlimisen kaikissa kirkoissa. Jumala kuitenkin antoi 

kristityille niin paljon rohkeutta, että vääräoppiset tutisivat. Jussien mukaan niin upeita 

toimituksia ei ollut juhlittu Pyhän Pietarin katedraalissa eikä muissa tiloissa kenenkään 

elinaikana. Joulun aikaan kuultiin loistavat saarnat Guy Furbityn toimittamina.82 Joulun 

jälkeen saarnaaja sanoi, ettei voisi enää saarnata kerettiläisten uhan takia.  Hänet kuitenkin 

majoitettiin omaksi turvakseen Geneven piispan taloon, ja hän jatkoi saarnaamista. Jo pitkälti 

reformoitujen puolella olevat syndikaatit määräsivät neljä vartijaa seuraamaan saarnaajaa niin, 

ettei hän voinut mennä mihinkään ilman heitä. Tämä järkytti suuresti kristittyjä, vaikka 

kukaan ei tiennyt syytä toimelle. Jussie kuvaa Furbityn saarnaa 29.12.1533 voimalliseksi. Hän 

sanoi kaikkien lahkoon kuuluvien koirien olevan: “himokkaita, ahneita, irstaita, murhaavia 

roistoja, jotka eivät rakastaneet muuta kuin omaa aistillisuuttaan, elivät kuin eläimet, eivätkä 

tunnustaneet Jumalaa tai ylempiään“83. Kristityt riemuitsivat saarnaajan sanoista, mutta 

reformoidut olivat täynnä vihaa ja pahoja aikeita häntä kohtaan.84 Levottomuudet jatkuivat 

pian rauhanteon jälkeen uudelleen. Reformoidut yrittivät estää katolisille tärkeitä joulun 

perinteitä, mutta katoliset uhmasivat heitä. Kuitenkin saarnaaja joutui ottamaan uhkan niin 

tosissaan, että olisi ilman häntä turvaavia toimenpiteitä lopettanut saarnaamiseen. Silti Furbity 

vihastutti reformoidut kuvaamalla heidät alhaisesti. 

Furbity jatkoi saarnaamista. Erään saarnan jälkeen hyvien ihmisten kapteeni tuli 

kiittämään ja lupaamaan, että pitäisivät hänet turvassa. Furbity kehotti kapteenia “ja kaikkia 

hyviä ja uskollisia kristittyjä” käyttämään miekkaansa hyvin, hän käyttäisi henkeään ja 

ääntänsä totuuden puolustamiseen. Uutenavuotena hän hyvästellessään geneveläisiä tarjosi 

rohkeuttaan kaikille, kehottaen katolisia olemaan sinnikkäitä hurskaudessa ja pitämään 

puolensa vääräuskoisia vastaan. Kuitenkaan syndikaattien hänelle määräämät vartijat eivät 

antaneet hänen poistua kaupungista. Jussien mukaan hänet pidätettiin luterilaisten ruokahalun 

tyydyttämiseksi. Häntä kidutettiin ja pahoinpideltiin, jotta hän peruisi sanansa. Hänen 

väitettiin puhuneen pahaa Bernin herroista. Furbity laitettiin karkeaan selliin, jossa häntä 
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kidutettiin ja yritettiin saada kääntymään reformoiduksi. Jussie kirjoitti, että Herra oli valinnut 

Furbityn osaksi kärsimyksen ja esimerkkinä olon johdonmukaisuuden ja kärsivällisyyden 

saralla. Jussie julisti, ettei hän koskaan kääntynyt, vaan pysyi aina sanoissaan.85 Reformoidut 

olivat valmiita pahoinpitelemään ja kiduttamaan äänekkäitä vastustajiansa. Kuitenkin Jussie 

näki senkin Jumalan tahtona, jotta katolisilla olisi hieno esimerkki, jota seurata epävarmoina 

aikoina.  

Furbity yritettiin saada useamman kerran väittelemään “saatanallisen” Farelin kanssa. 

Hän kuitenkin kieltäytyi joka kerta, sillä hän ei halunnut käyttää taivaallista tietämystään niin 

alhaisen ja rikollisen miehen edessä, eikä alentaa itseään kuuntelemaan häntä. Jussien mukaan 

Farelia suututti niin alhaisena pitäminen ja vääräoppisia tuskastutti, kun he eivät voineet 

voittaa katolisten arvostamaa saarnaajaa väittelyssä.86 Furbitya Jussie kuvaili ihailevasti omaa 

tietämystään arvostavana miehenä. Farel taas oli alhainen mies, joka vielä suuttui sen 

sanomisesta. 

Reformoidut jatkoivat vaikutusyrityksiään Furbityyn. Tarkoituksena oli Jussien mukaan 

saada hänet pyytämään anteeksi berniläisten edessä ja kumoamaan syytökset 

vääräoppisuudesta. Kieltäytyi siitä, mutta hän suostui saarnaamaan ja käsittelemään adventin 

saarnojen sisällöt uudelleen. Furbity ei saanut kuitenkaan puhua kauaa, sillä hän lausui heti 

alkuun Ave Marian. Hänelle todettiin, että jos hänellä ei olisi muuta sanottavaa, niin olisi 

syytä pysyä hiljaa. Sen jälkeen hänet vedettiin alas korokkeelta, ja kohdeltiin niin rajusti, että 

hän miltei kuoli siihen paikkaan. Jussie kuvasi kuinka hyvät kristityt poistuivat kirkosta 

järkyttyneinä ja kauhuissaan, eikä kukaan uskaltanut sanoa sanaakaan. Furbity jäi yksin 

vihollisten keskelle kuin Jeesus juutalaisten käsiin (Mark. 14:50, Joh. 16:32). Eräs Jussien 

luotettavaksi ja hurskaaksi sanoma henkilö kertoi Jussielle, ettei hän ollut koskaan tuntenut 

niin suurta ymmärrystä Jeesuksen kärsimyksistä, kuin silloin kun tämä pyhä mies 

luovutettiin.87 Furbity pysyi rohkeasti kannassaan ja oli valmis puolustamaan sitä julkisesti, 

vaikka se tarkoitti reformoitujen uhmaamista. Sen seurauksena hän joutui jälleen 

pahoinpideltäväksi ja tällä kertaa myös hylätyksi. Jussie vertasi saarnaajan kohtaloa Jeesuksen 

kohtaloon, mikä korosti entisestään Furbityn asemaa esimerkin antajana vainosta kärsiville 

katolisille. 
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Neljä syndikaattia toi mukanaan ”saatanallisen Guillaume Farelin”, ja kolme muuta 

henkilöä, joista yksi oli Furbityn opettaja Pierre Carolin (1480–1550). Furbity pyörtyi, kun 

näki opettajansa kääntyneen. Saarnaaja oli muutenkin huonossa kunnossa oltuaan 

seitsemäntoista kuukautta vankilassa. Carolin puhutteli häntä: ”Mitä, munkki Guy haluatko 

kuolla itsepäisyyteesi ja vääräuskoisuuteesi?” Hänen mukaansa siihen asti oli oltu väärässä ja 

nyt nähty Evankeliumin totuus reformoitujen opetuksessa. Furbity vastasi, ettei Jumala 

toivoisi hänen riitelevän opettansa kanssa, ellei se olisi uskon puolesta. Hän toivoi kuolevansa 

siinä uskossa, jonka oppi opettajaltaan. Väittelyyn hän olisi ollut valmis terveempänä ja 

kunhan olisi ollut mahdollisuus opiskella. Farelia hän nimitti paraksi idiootiksi. Jussien 

mukaan Furbitya ei kuunneltu, vaan häntä piinattiin pitkälle iltapäivään. Lopulta hänen 

sydämensä horjui, koska hän oli niin heikkona. Jussie oli sitä mieltä, että hänet lähetettiin 

selliinsä, kun reformoidut näkivät Furbityn olevan voitolla.88 

Guy Furbity oli katolisten viimeinen ase reformoituja vastaan. Hän saapui kaupunkiin 

adventtiaikana ja osoittautui heti suosituksi saarnaajaksi katolisten keskuudessa. Kuitenkin 

hänen saarnansa suututti reformoituja ja vaaransi hänet. Geneven piispan suojelu riitti aluksi, 

mutta lopulta hänet vangittiin. Jussie esitti Furbityn kärsimyksen esimerkillisenä, sillä hän 

pysyi katolilaisena kidutuksesta ja vankeusajasta huolimatta. Furbity oli sankarillinen, 

Jeesukseen esimerkki, joka oli valmis uhraamaan itsensä uskonsa vuoksi. 

3.2 Katoliset marttyyrit ja ihmeet 

Maaliskuun ensimmäisenä 1534 ”luterilaiset” alkoivat soittaa fransiskaanisen Riven luostarin 

kelloa paastonajan messun jälkeen, ja soittivat sitä tunnin. Sen jälkeen he alkoivat saarnata 

siellä välittämättä pitivätkö katoliset siitä ja saarnasivat myös paastopäivinä ja sunnuntaisin. 

Se järkytti katolisia pahasti. Jussien mukaan päivä päivältä useampi ihminen turmeltui, joten 

kristityt eivät uskaltaneet sanoa mitään pelätessään, että heidät tapettaisiin. Jussie antoi pelkoa 

tukevan esimerkin katolisesta piispan päävanginvartijasta, joka tappoi turmeltuneen 

vääräoppisen, joka pilkkasi sekä kirkkoa että sakramentteja, ja sanoi hyvin häpeällisiä sanoja. 

Katolilainen otettiin kiinni, ja hänet oltiin valmiita teloittamaan. Hän sai mahdollisuuden 

kääntyä, jolloin häntä ei vahingoitettaisi, mutta vanginvartija ei suostunut olemaan vääryyden 

lähettiläs. Farel kutsuttiin paikalla saarnaamaan ja ”huijaamaan” häntä. Mies ei suostunut 

kuuntelemaan Farelia, mutta pyysi saada tavata vangitun Furbityn. Katolinen saarnaaja sanoi 

hänelle: ”--mene riemuisasti vastaanottamaan marttyyriutesi äläkä pelkää mitään, sillä 
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taivasten valtakunta on auki ja enkelit odottavat sinua.” Teloituspaikalla mies huusi armoa 

maailmalle, ja uskoi hyvät kristityt, vaimonsa ja lapsensa Jumalan haltuun. Hänen ruumiinsa 

laitettiin esille kuin varkaan. Marttyyriuden merkkinä hänen päänsä päällä nähtiin usein 

valkoinen kyyhky eivätkä hänen kasvonsa laikkuuntuneet tai muuten kärsineet päivien 

aikana.89 

Geneven piispan sihteeri ja notaari teloitettiin, koska hän oli toimittanut kirjeet, joissa 

piispa määräsi, että jos reformoituja löytyy, niin heidät saa siepata, tappaa tai hirttää ilman 

empimistä tai pelkoa kostosta. Mikään Geneven oikeusistuin ei ollut tuominnut ketään 

kuolemaan iltapäivällä, joten Jussien mukaan kaikki olivat järkyttyneitä, ja häntä surtiin 

syvästi, koska hän oli kunniallinen mies. Samoin kuin edellinen marttyyri, tästäkin miehestä 

tuli pyhä. Jussie myös kirjoitti, että ymmärsi ruumiin pysyneen tuoreena rikollisten keskellä, 

mutta koska ei todistanut sitä itse, ei kirjoita siitä enempää.90  

Seuraavaksi teloitettiin nuori reformoitu vartija, jota Jussie kuvasti ”roistoksi” ja 

”maantierosvoksi”. Fransiskaanit saarnasivat hänelle, jotta hän kuolisi katolilaisena. Matkalla 

teloitukseen hänet kuitenkin annettiin Farelin ja muiden reformoitujen käsiin, joten hän kuoli 

väärässä uskossa ja ”kirotulla polulla”. Tähän tapahtumaan Jussie liitti myös ihmeen. Miehen 

ruumis asetettiin näytille niin, että hänen vieressään oli naisen ruumis. Ruumis oli ollut esillä 

jo vuoden, mutta hän oli kuollut katolisen uskon vuoksi. Kun reformoidun ruumis asetettiin 

viereen, nainen kääntyi tätä päin ja puri häntä leukaan. Uutinen tästä levisi Jussien mukaan 

nopeasti, ja reformoidut yrittivät erottaa ruumiita, koska katoliset nauroivat heille. Nainen 

kääntyi kuitenkin aina takaisin. Jussien mukaan ainakin neljätuhatta eri asemassa olevaa 

ihmistä näki tämän ”tosiasian”.91 Näyttää siltä, että vaikeuksien lisääntyessä katolisten 

rohkeus ja marttyyrien tärkeys korostui. 

Kesällä 1535 vangittiin ja teloitettiin mies, Jussien mukaan vain sen vuoksi, koska oli 

hyvä katolinen. Hänet seipattiin ja vangittiin yöllä. Tekstistä saa kuvan, että sen jälkeen 

samana yönä muutamat hyvät kristityt, eli katoliset, olisivat poistuneet kaupungista. Jussie 

kuvasi kuinka miestä kohdeltiin julmasti ja ilkeästi ennen teloitusta. Sen jälkeen miehen pää 

asetettiin esille niin, ettei hänen vaimonsa voinut poistua kotoa sitä näkemättä. Vaimo ei 

uskaltanut poistaa sitä. Jussien mukaan vaimo oli kaunis ja hieno nainen, joka ryntäsi 

miehensä perään, kun hänet vangittiin. Reformoidut haukkuivat häntä juopoksi ja hulluksi, ja 

se oli kuin ”lävistävä miekka kärsivälle miehelle”. Mies piti teloituspaikallaan puheen, jossa 
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hän sanoi kuolevansa vain uskonsa takia, koska ei ollut koskaan tehnyt mitään, minkä takia 

ansaitsisi sen. Hän tunnusti yrittäneensä saada Geneven piispan takaisin kaupunkiin, ja sen 

takia olevansa tuomittu, ja ottavansa kohtalonsa vastaan Jumalan rakkauden tähden. Jussien 

kuvauksessa puhe oli pitkä, ja osoitti miehen kaikin puolin nuhteettomaksi. Lopulta hänet 

kuitenkin teloitettiin. Jussien mukaan kaikki olivat kauhuissaan, koska hän ei ollut tehnyt 

mitään ja hän oli myös syntyperäinen geneveläinen. Nunna kirjoitti kaikkien surreen häntä, 

jopa hänet tuominneiden. Jussie päätti kuvauksen kertomalla, kuinka miehen pään päälle 

laskeutui taivaasta valkoinen kyyhky, joka lensi seitsemästi sen ympäri. Sen jälkeen useampi 

ihminen olisi todistanut, kuinka teloitetun kasvot olisivat pysyneet samanlaisina kuin elossa 

ollessa. Muutaman päivän jälkeen ykskaks kasvoista katosi liha ja hiukset, ja jäljelle jäi 

puhdas pääkallo.92  

Jussien marttyyrikuvaukset ovat tyypillisiä siinä, että uhrit olivat nuhteettomia ja 

toimineet vain uskonsa takia. Tuomion syyksi riitti niiden perusteella, että oli hyvä katolinen. 

Rivien välistä voi kuitenkin lukea, että Geneven piispan auttaminen olisi voitu tulkita 

jonkinlaiseksi petokseksi. Uskonto oli merkittävä tekijä kaupungin jakolinjoissa, mutta 

politiikan osuutta ei voi unohtaa. Geneven piispan kaupunkiin palaaminen olisi horjuttanut 

reformoitujen juuri saavuttamaa asemaa sekä uskonnollisesti, että poliittisesti. 

3.3 Pääsiäisaika 1534 

Yksi syndikaateista pyysi Pyhän Klaaran luostarin rippi-isää neuvoston eteen. Jussien 

kuvauksessa hänen haluttiin saarnaavan neuvoston toiveiden, ei Jumalan hengen mukaisesti. 

Rippi-isä pelkäsi joutuvansa vankilaan niin kuin Furbity adventtina, joten hän totteli. Esitti 

kuitenkin seuraavana päivä neuvostolle ehdotuksen, miten saarnaisi, jos se sopisi heille. Hän 

ehdotti aiheiksi katumusta ja sakramentaalista synnintunnustusta, alttarin pyhyyttä, ja 

anteeksiantoa ja aneita. Neuvosto kielsi nämä aiheet, ja käski saarnata niin kuin normaalisti, 

mutta jättäen pois kaiken, mitä ei ole Raamatussa. Näin ollen rippi-isä ei uskaltanut puhua 

esimerkiksi katolisten sakramenteista kuin hyvin epäsuorasti. Muuten hän ei olisi Jussien 

mukaan selvinnyt paaston loppuun uhkaamatta omaa henkeään.93 

Pääsiäistä edeltävällä viikolla yhtä fransiskaanista munkkia löi hänen reformoitu 

veljensä, kun he kiistelivät Raamatun tulkinnasta. Samana päivänä Farel alkoi kastaa lapsia 

”heidän kirotulla tavallaan”. Monet, myös katoliset todistivat kasteita, joita Jussie nimitti 
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itsepetokseksi. Kuitenkin suuremmilta levottomuuksilta vältyttiin, ja Jussie kiitti Jumalaa 

siitä, että palveluksia sai viettää kaikissa kirkoissa. Pääsiäisen jälkeen Farel alkoi vihkiä 

ihmisiä. Jussien mukaan ilman hurskautta ja rituaaleja, yksinkertaisesti vain kehottamalla 

liittymään yhteen ja lisääntymään. Hän kirjoitti lisäksi, että Farel sanoi niin häpeällisiä asioita, 

ettei Jussie haluaisi niitä kirjoittaa, koska niiden miettiminen olisi kamalaa puhtaalle 

sydämelle.94 Reformaattoreiden valta alkoi vakiintua kaupungissa, ja Jussien näkökulmasta se 

nakersi oikean uskon peruspylväitä, kuten sakramentteja. Reformoidut pystyivät vaikuttamaan 

myös saarnojen sisältöön, ja siihen taivuttiin, kun pelättiin mahdollista vangitsemista ja 

väkivaltaa. Jussie pystyi kirjoittamaan tapahtumista näin avoimesti, koska kirjoittamisen 

ajankohtana oli jo pois Genevestä. 

Kaksi viikkoa pääsiäisen jälkeen luostarille tuli vierailemaan Hemme Faulson, rikas 

porvarisnainen, jota Jussie kuvasi kieroutuneeksi luterilaiseksi. Hänet kuitenkin päästettiin 

ristikolle, koska hänen täydestä kieroutumisestaan ei oltu vielä silloin varmoja. Siellä hän 

tervehti kunnioittavasti, ja pyysi saada puhua tätinsä ja sisarensa kanssa, mitkä molemmat 

olivat luostarissa. Jussie kirjoitti: ”Muutaman kunnioittavan sanan jälkeen hän ei enää voinut 

pidätellä myrkkyään, vaan vuodatti sen sisarraukkojen sydämille”. Faulsonin väitteisiin 

kuului muun muassa se, että maailma olisi ollut epäjumalanpalvonnan tilassa, ja katolisten 

esivanhempia petetty eikä Jumalan käskyjä olisi täytetty. Tilannetta valvomassa oli 

abbedissan apulainen (mother vicaress), joka puuttui heti puheeseen ja sanoi, ettei tuollaista 

kuunneltaisi. Jussien mukaan hän sanoi, että Faulson olisi juonut Farelin myrkkyä, ja hänen 

sielunsa painavan raskaasti nunnia. Faulson kuitenkin jatkoi sakramenttien vähättelyä. Tällöin 

apulainen ja muut nunnat moittivat häntä hurskaasti, ja Jussien mielestä muutamin kauniin 

sanoin kehottivat olemaan uskomatta Antikristuksen viestejä. Tilanne kuitenkin kärjistyi 

siihen, että vanhemmat nunnat sulkivat ristikon oven ja jättivät Faulsonin loukkaamaan 

keskenään heitä. Tämän jälkeen hän yritti kovasti saada reformoidut kääntymään selvemmin 

nunnia vastaan, ja saamaan siskonsa ulos luostarista.95 Reformaatio tuli suoraan nunnien 

kotiovelle, tällä kertaa Faulsonin muodossa. Hän tuli tarkoituksenaan vaikuttaa 

sukulaisnaisiinsa, mutta samalla puhuen myös muille nunnille. Jussiesta hän levitti puheillaan 

myrkkyä. Nunnat sen sijaan puolustivat uskoansa hurskaasti ja kauniilla sanoilla. 

Kevään myötä rikkomukset katolisia vastaan näyttävät kiihtyvän. Kuitenkin katoliset 

pitivät vielä pintansa, esimerkiksi jättämällä osallistumatta häihin, jotka vietettiin 
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reformoitujen tapojen mukaisesti. Taivaallinen oikeuskin toteutui niitä kohtaan, jotka tekivät 

väärin. Jussie kirjoitti geneveläisestä miehestä, joka jumalanpalveluksen jälkeen 

fransiskaanikirkossa puhkaisi pyhimyksen kuvan silmät useaan kertaan. Sen jälkeen hän söi, 

Jussien mukaan murehtimatta ja iloisena. Ylös noustessaan hän kuitenkin menetti äänensä, ja 

kuoli iltapäivällä. Hänet kuulemma kannettiin pois ja haudattiin kuin eläin, ilman rituaaleja. 

Kaikista teoista ei kuitenkaan seurannut rangaistusta, ja niitä Jussie kuvasi surkutellen. 

Esimerkiksi useampi pappi riisui julkisesti kaapunsa, vaihtaen maallisiin vaatteisiin. 

Reformoidut ottivat heidät riemuiten vastaan. Ikäviltä seurauksilta ei voitu välttyä katolisten 

parissa. Jussien mukaan eräs katolinen nainen sai lapsen, jonka hänen vääräoppinen miehensä 

kastatti Farelilla. Sen seurauksena nainen olisi pyörtynyt, ja kuollut suruunsa. Lisäksi oli 

useita patsaiden turmelemisia, minkä seurauksena niiden osia heitettiin Pyhän Klaaran 

luostarin kaivoon.96 Jussie kuvasi useanlaisia tapahtumia, joilla katolisuutta vastaan käytiin. 

Hänestä oikeus tapahtui, kun reformoidut kärsivät, mutta vääryys, kun katolisia koeteltiin. 

Eräs papinkaapunsa julkisesti poistaneista tuli Jussien mukaan kuitenkin katumapäälle 

”Jumalan tahdosta” ja hän tuli pyytämään apua Pyhän Klaaran luostarista. Siellä hän paljasti 

syntinsä luostarin rippi-isälle ja nunnille, pyytäen apua, jotta voisi palata äiti kirkkoon. Sisaret 

tunsivat sääliä häntä kohtaan, ja pappi pyysi apua muilta hyviltä katolisilta. Katoliset tulivat 

salaa luostariin, ja hän tunnusti heille syntinsä nöyrästi. Jussie kuvasi jokaisen tehneen 

velvollisuutensa oikaista häntä, ja he nuhtelivat häntä hyväntahtoisesti. Pappi sai anteeksi, 

minkä jälkeen hänet autettiin pois kaupungista. Jussie kuvasi ”noiden koirien” olleen vihaisia 

siitä, että menettivät tämän papin. Hän sanoi, että jos rippi-isän ja nunnien osuus tässä olisi 

tiedetty, olisi heitä rankaistu ilman epäilystäkään.97 Jussien kuvauksessa ihmiset näyttäytyvät 

välillä miltei pelinappuloina, joita yritetään saada puolelta toiselle erilaisin keinoin. Tässä 

pyydettiin apua, minkä takia anoja kuvattiin ystävällisesti. Reformoidut taas kuvattiin 

menetyksestään vihaisina, ja sen takia kostonhimoisina, mitä oli syytä pelätä. 

Pyhän Klaaran luostarin sijainti kaupungin laidalla teki sen, että usein kaikenlaiset 

kahakat tapahtuivat suoraan luostarin ulkopuolella. Jussien mukaan nunnat aina tällaisia ääniä 

kuullessaan olettivat, että heitä joko tultaisiin hakemaan tai heitä muuten vahingoitettaisiin. 

Tämän takia kaikenlaiset levottomuudet huolestuttivat nunnia, ja he elivät usein pelossa ja 

jännityksessä. Jussie kirjoittikin erään tällaisen tapauksen yhteydessä: ”Voitte uskoa, että 

heidän leponsa oli vähäistä ja epävarmaa.” Seurauksena oli myös se, että kun yöllä kirkon 
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ovea hakattiin, luulivat he kyseessä olevan reformoitujen hyökkäys. Vaikka abbedissa 

huomasikin yhden suojateistaan olevan hukassa, ei kukaan ajatellut hänen olevan oven 

takana. Lopulta kuitenkin ovi avattiin, ja sen takaa löydettiin vahingossa kirkkoon yöksi 

lukittu sisar. Vastaavia säikähdyksiä oli Jussien mukaan useita, koska he olivat suuresti 

uhattuja. Pelkoihin ei varmasti auttanut se, että muita luostareita ja kirkkoja tuhottiin ja 

ryöstettiin samoihin aikoihin lähiseuduilla.98 Jussien kirjoituksesta kuvastuu selvästi pelko. 

Pelko joutumisesta pois luostarista, ja toisaalta pelko ruumiillisen koskemattomuuden 

menetyksestä. Pelko oli nunnien jakama tunne. 

Pelot eivät olleet turhia. Syyskuun lopulla geneveläiset alkoivat tuhota kaupungin 

lähiöitä, ja Jussie kirjoitti, että oli kamalaa kuunnella ihmisten valitusta. Myös Pyhän Klaaran 

luostari joutui myllerrykseen, kun kaupunginmuureja alettiin vahvistaa. Jussie kuvaili, kuinka 

reformoidut pakottivat ”hyviä ihmisiä”, eli katolisia kantamaan maata niin arkena kuin 

pyhänäkin. Nunnia kehotettiin poistamaan tavaransa puutarhastaan, sillä tarkoitus oli tehdä 

käytävä muurin ja luostarin läpi. Käsky oli tullut syndikaateilta, mikä aiheutti nunnille paljon 

murhetta, koska he olivat ainoita, joihin nunnat pystyivät vetoamaan apua saadakseen. He 

yrittivät silti valittaa, mutta saivat ainoaksi vastaukseksi sen, ettei päättäjillä ollut aikaa 

käsitellä asiaa. Jussie sanoi, ettei nunnilla ollut muuta vaihtoehtoa kuin turvautua Jumalaan.99  

Kaupunkia hallinnut berniläinen kapteeni pyysi päästä katsomaan luostaria, jotta 

tietäisivät mistä tunkeutua läpi, jotta joukot voisivat kulkea helposti kaupungin avuksi. 

Portinvartija pyysi abbedissan sijaisineen apuun, mutta kapteeni ei suostunut kuuntelemaan 

nunnia, jotka anelivat, ettei heidän elämäntapaansa häirittäisi. Sen sijaan hän uhkasi, että jos 

nunnat eivät tottelisi Bernin herroja, niin he tunkeutuisivat väkisin luostariin, ja silloin naiset 

saisivat katua vastusteluaan. Nunnat avasivat ovet, koska he pelkäsivät pahempaa kohtaloa. 

Kapteeni tuli sisään ”vihaisena kuin leijona”, ja seuranaan muita ”lahkolaisia”. Nunnat 

pakenivat kirkkoon, missä polvistuivat rukoukseen suuresti itkien ja tuskaisina. Kapteeni 

kulki ohi, ja näki naiset, jolloin hän Jussien mukaan tunsi suurta sääliä ja yritti lohduttaa heitä. 

Abbedissa apulaisineen käski nunnia tervehtimään häntä, ja pyytämään armoa, ja lupaa 

palvella Jumalaa yhteisössään häiritsemättä. Jussie kirjoitti, kuinka Jumala salli kapteenin 

sydämen muuttua säälin takia, ja hän häkeltyneenä lupasi jatkossa suojella nunnia parhaansa 

mukaan. Kapteenin mielen muutos ei vaikuttanut kuitenkaan hänen seuralaisiinsa. Yksi heistä 

pesi kätensä pyhällä vedellä ja sylki siihen. Hän myös väitti ulkona nunnien voinnista 
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kyselleille, että olisi paljastanut yhden nunnan kasvot ja suudellut häntä. Jussie kuitenkin 

kiisti tämän väitteen kiivaasti, ja vakuutti, ettei yhtään nunnaa vahingoitettu ruumiillisesti.100 

Nunnat olivat heikossa asemassa Geneven myllerryksessä. Heitä suojasivat muurit ja lukitut 

ovet, mutta niitä ei puolustanut kukaan enää sen jälkeen, kun reformoidut saivat kaupungissa 

vallan. Nunnat olivat tottuneet siihen, että syndikaateilta sai apua, mutta tilanne oli kääntynyt 

siihen, että nunnia uhkaavat toimet olivat heidän aiempien suojelijoidensa määräämiä. Pelkoa 

myös käytettiin saamaan tahtoa läpi: uhkaamalla nunnia pahemmalla, oli helppo päästä 

luostariin sisään. 

3.5 Pannaan julistus, aggressiot laajenevat 

Elokuun alussa 1534 julistettiin pannaan koko hiippakunta, ja piispa kielsi kaikkia alueen 

asukkaita toimittamasta mitään Geneveen tai kommunikoimasta geneveläisten kanssa. Jussien 

mukaan reformoitujen viha meni pahasta huonommaksi tämän seurauksena. He uhkasivatkin, 

että kaikki kirkon tyhjennettäisiin, oletettavasti kuvista, jouluun mennessä, ja koko kaupunki 

olisi yhdistetty saman uskonnon alle. Jussie jatkoi, että adventtiaikana ainoat 

jumalanpalvelukset olivat ”näiden kurjien” toimittamia, ja kuinka se oli katolisille outoa.101  

Reformoidut alkoivat Jussien mukaan osoittaa myös selvemmin halveksuntansa 

katolisia perinteitä, ja toisaalta myös kaupungin neuvostoa, kohtaan. Esimerkiksi joulupäivänä 

syndikaatit asettivat aseistettuja vartiomiehiä kirkkoihin, jotta katoliset saisivat viettää joulua 

rauhassa. Jussie kirjoitti, etteivät reformoidut olisi viettäneet joulua mitenkään vaan 

keskittyneet enemmän mollaamaan katolisten tapoja. Uudenvuoden päivänä reformoidut taas 

työskentelivät koko päivän, jopa avaten kauppansa, vaikka sen olivat syndikaatit kieltäneet. 

Seuraavana kiirastorstaina saarnaaja vihki ”luterilaisen miehen ja palvelijanaisen”, eikä Jussie 

voinut muuta kuin pitää koko asiaa hämmentävänä.  Katolinen porvarisnainen, jota Jussie 

kuvasi hyväksi ja uskolliseksi, haudattiin ”häijyn luterilaisen” miehensä toimesta 

reformoitujen holviin, heidän menojensa mukaisesti. Jussien mukaan kaikki olivat siitä 

tolaltaan, sillä hautaamisesta puuttui kaikki riitit. Hänen mukaansa ruumis laitettiin 

paljaaltaan hautaan, eikä paikalla ollut kuin ketään muita kuin kantajat, ellei korkeintaan 

pilkkaamassa katolilaisten hautausriittejä.102 

Perhesuhteet olivat usein lujilla niinä aikoina. Reformoitu apteekkari teki kuolemaa, ja 

Jussien mukaan tämän vaimo, hyvä kristitty, teki velvollisuutensa ja yritti anella häntä 
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takaisin Jumalan puoleen. Mies kieltäytyi kuuntelemasta ja sen sijaan pyysi ja aneli 

kutsumaan paikalle ”kirotun Farelin”. Vaimo vastasi, ettei suostu olemaan moisessa seurassa. 

Koska apteekkari kuoli erheessään, hänen isänsä heitti hänet ulos talosta ja kannatutti 

Madeleinen hautausmaalle, jotta hänen rikoskumppaninsa voisivat tehdä hänelle mitä 

halusivat. Miehen isä ei tunnustanut häntä enää pojakseen eikä vaimo pitänyt muuna kuin 

koirana. Jussie kirjoitti reformoitujen haudanneen hänet. Hautajaisia oli seurannut katoliset 

lapset, jotka sanoivat toisilleen: ”Nuo koirat eivät laittaneet yhtään pyhää vettä veljelleen. 

Annetaan hänelle mitä hän ansaitsee--”, ja kaatoivat virtsaansa haudalle.103  

Aiemminkin on ilmennyt, että perhekunnat repeilivät ja jakaantuivat. Jussie kuvasi 

melko neutraalisti tätä jakaantumista, jossa hän kuitenkin oli selvästi katolisten puolella. Hän 

kauhistui, kun reformoitu mies hautasi vaimonsa oman uskonsa mukaisesti, mutta kuolleen 

miehen hylkääminen uskonnon takia taas oli ymmärrettävää. Apteekkarista irtisanoutunut isä 

kyllä toimitti miehen hautausmaalle reformoitujen käsiin. Siellä hänen hautansa häpäisi 

virtsalla lapset, jotka Jussien kuvauksessa tekivät sen tietäen mitä tekivät ja miksi. Vastaava 

toisinpäin olisi ollut vähintään häpeällistä ja tuomittavaa. Tässä näkee yhden selkeän 

ristiriidan siinä, miten eri lailla Jussie suhtautuu tekijöihin sen mukaan olivatko he katolilaisia 

vai reformoituja. 

Kaupungin ulkopuolisten kirkkojen tuhoaminen jatkui. Jussie kuvasi tarkemmin Pyhän 

Leodegarin kirkon tuhoamisen, osoittaen miten monilla tavoin reformoidut osoittivat 

halveksuntansa katolisuutta kohtaan. Kaikki kirkon alttarit pilattiin ja pilkottiin, niin kuin 

muuallakin. Tästä kirkosta niitä kuitenkin ostettiin kylpyammeiksi. Lisäksi eräs geneveläinen 

yritti syöttää hevoselleen Jumalan pyhän ruumiin, eli ehtoollisleivän. Jussien mukaan hevonen 

kuitenkin perääntyi kuin peloissaan. Öylätti tipahti, ja mies juoksi sen perään. Se kuitenkin 

leijui maan päällä ”kuin osoittaakseen ettei ollut arvoista paikkaa mihin laskeutua”, tämä 

”uskoton rikollinen koira” juoksi sen perässä, kunnes katosi ilmaan. Tätä ihmettä todisti 

Jussien mukaan luotettava hyvä kristitty, ja moni muu toisti kertomuksen samalla tavalla.104 

Lyhyen kronikan kuvauksessa reformoitujen teot muuttuivat yhä röyhkeämmiksi ja sitä mukaa 

yhä enemmän katolisia satuttavimmiksi. Se näkyy myös siinä, miten Jussie kuvasi 

reformoituja, sillä haukkuvat adjektiivit lisääntyivät. Tuhoihin ja loukkauksiin liitetyt ihmeet 

kuitenkin näyttävät tuoneen jonkinlaista lohtua. 
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Toisaalta Jussie näytti lisää vahingoniloista puoltaan kuvaamalla, kuinka vääräoppinen, 

joka seisoi portailla saarnan aikana, kaatui, löi päänsä, eikä enää koskaan puhunut. Jussien 

mukaan hyvät kristityt huusivat toivoen, että kaikille lahkolaisille kävisi samoin.105 Hyvillä 

kristityillä Jussie toki tarkoitti katolilaisia, mutta silti pilkallisuus ja vahingonilo ovat harvoin 

asioita, joita kuvataan termillä hyvä. 

Kirkkojen tuhoaminen jatkui Geneven lähiöissä. Jussie kirjoitti kuinka Pyhän Klaaran 

kirkon ovet olivat jääneen epähuomiossa auki ja sen seurauksena seurue ”noita koiria” tuli 

kirkkoon. He kääntyivät kohti nunnia ja alkoivat huutaa, ulvoa ja karjua keuhkojensa täydeltä. 

Jussien mukaan: ”vastenmielisempää ääntä ei ollut kuultu helvetissäkään, tai siltä se ainakin 

vaikutti, ja he tekivät sen estääkseen pyhän palveluksen.” Hän jatkoi Jumalan vahvistaneen 

sisarten sydämiä ja he jatkoivat kuin eivät huomaisikaan, ja lauloivat niin kovaa, etteivät 

kerettiläiset voineet hukuttaa ääntä. Sen jälkeen reformoidut suuntasivat Jussien näkökulmasta 

pahantahtoiset aikeensa kirkon sisustaan. He esimerkiksi pilkkoivat puisen ristin palasiksi ja 

heittivät sen kaivoon. Myös pyhän Ursulan patsas, jonka rinnassa oli pyhäinjäännöslipas, 

päätyi sinne, kunhan se oli ensin tuhottu. Erityisesti tämä jälkimmäinen järkytti Jussien 

mukaan sisaria. Heidän rippi-isänsä ja hänen apulaisensa näkivät kaiken erillisestä kappelista, 

mutta eivät uskaltaneet tulla tulos, koska olivat varmoja siitä, että olisivat tulleet 

vahingoitetuiksi.106 Usein Jussie kuvasi nunnia pelokkaina, mutta tällä kertaa he olivat 

valmiita uhmaamaan heitä uhkaavia reformoituja. Näyttäisi siltä, että kesken totutun rituaalin 

oli helpompi uskoa Jumalan suojaan tai muuten yhteisön turvaan. Väkivallan pelko oli 

kuitenkin mukana kuvauksessa, vaikkakin yhteisön miesten osalta tällä kertaa. 

Eri uskontulkintojen välistä riitaa yritettiin selvittää ruhtinaiden tapaamisessa Thonon 

nimisessä paikassa 27.11.-16.12.1534. Siellä oli tarkoituksena keskustella rauhasta ja maan 

kukoistuksesta. Tapaamisen kustansi Savoijin herttua, jota Jussie nimitti todelliseksi 

rauhanruhtinaaksi, joka ei halunnut vuodattaa ihmisverta. Herttua osallistui neuvotteluihin 

henkilökohtaisesti, ja toi paikalle monia ylhäisiä sekä kirkollisia että maallisia maan johtajia. 

Edustajia tuli kaikista liittoutuneista kantoneista herttuan kustannuksella. Jussie kirjoitti, ettei 

siitä ollut mitään iloa, sillä kerettiläiset eivät nähneet järkeä tai irtautuneet harhaopistaan. 

Kaikki poistuivat paikalta ilman minkäänlaista lopputulosta, mikä huolestutti kaikkia. Jussien 

mukaan kerettiläiset olivat sen jälkeen entistä ylpeämpiä ja ylimielisempiä. Kuvien tärvely 

jatkui välittömästi ja Geneven kaikki ristit poistettiin. Jussie valitti, kuinka koko loppuvuosi 
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oli täynnä suuria koettelemuksia ja harmeja.107 Savoijin herttua oli Jussien suuresti ihailema 

henkilö, joka suojeli niin klarissalaisia kuin katolisiakin. Ihailu välittyy myös herttuan 

pitämän tapaamisen kuvauksesta. Reformoidut näyttäytyvät enemmän herttuan avokätisyyden 

hyväksikäyttäjinä, jotka tulivat tapaamiseen ilman valmiutta nähdä totuutta. Kun Jussie valitti 

tuhotöiden jatkamisesta, tulee mieleen lapset, joita on nuhdeltu aikuisen toimesta, mutta heti 

valvovan silmän alta poistuttua sama homma jatkuu. 

3.5 Kevään 1535 tapahtumat ja sinnikkäät katoliset naiset 

Palmusunnuntaina 1535 reformoidut viettivät ehtoollista, ja naineet miehet toivat mukanaan 

vaimonsa. Jussien mukaan monella heistä oli ”kunnollinen kristitty vaimo”, jotka kärsivät 

enemmän kuin marttyyrit puolustaessaan uskoaan, sillä heitä hakattiin, huijattiin ja kidutettiin. 

Hän kuvaa naisia aina järkkymättömämmiksi ja jatkuvammiksi uskossaan kuin miehiä. 

Nuoret tytöt ja naiset olivat erityisen kestäviä ”luterilaisen eksytyksen” aikaan. Esimerkiksi 

eräs isä yritti pakottaa tyttärensä mukanaan ehtoolliselle. Jussie kirjoitti, että tytär tiesi 

taivaallisen inspiraation takia, ettei hän ollut velvollinen tottelemaan mitään, mikä ei ollut 

hänen pelastuksekseen. Tytär ei totellut, vaikka isä uhkaili ja löi häntä. Niin hänet karkotettiin 

kotoa, ja hänestä tuli palvelija.108  

Samaten kolme nuorta naista kieltäytyivät lähtemästä miestensä mukaan väkivallasta 

huolimatta. Toisten kerettiläisten yllytyksestä aviomiehet, ”kuin rikolliset”, lukitsivat 

vaimonsa vahvistettuun huoneeseen, joka lukittiin kahdella avaimella. He haukkuivat 

vaimojaan papisteiksi, ja sanoivat, etteivät he pääsisi ulos ennen kuin katolisten riitit olisivat 

ohitse, eivätkä he saisi syödäkseen ehtoollisleipää. Jussie kuvasi miten ”nuo kolme uskonnon 

esitaistelijaa” olivat kärsineet koko pääsiäisviikon, koska eivät voineet osallistua kunnon 

katolisten tavoin. Jussien mukaan Herran hyvyys sai aikaan ihmeellisen asian: naiset pääsivät 

livahtamaan ulos ikkunasta ja osallistumaan ehtoolliseen, ja vielä palaamaan niin, etteivät 

heidän miehensä, ”nuo koirat”, tienneet mitään.109 

Rikkaan kauppiaan vääräuskoiset ystävät pilkkasivat häntä, koska hänen katolinen 

vaimonsa kieltäytyi reformoitujen ehtoolliselle osallistumisesta. He sanoivat häntä naisen 

hallitsemaksi ja hänen alamaisekseen. Niin sanotut ystävät myös haukkuivat vaimoa huoraksi, 

koska kunniallinen nainen olisi ollut miehensä mukana ehtoollisella. Mies järkyttyi tästä niin, 

että yritti repiä vaimonsa mukaan hiuksista vetämällä. Jussie kuvasi miten nainen vastusti 
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parhaansa mukaan ja omisti itsensä Jumalalle täydestä sydämestä. Ykskaks sänky syttyi 

tuleen, ja mies joutui päästämään irti sammuttaakseen tulen. Mies kuitenkin vannoi, ettei 

nainen pääsisi pääsiäisenä katolisten ehtoolliselle, vaan lähtisi hänen mukaansa. Hän palkkasi 

pääsiäispäivänä kuusi vahvaa miestä kantamaan naisen. Kun naista oltiin kantamassa ulos 

talosta, miehen vatsaa poltti yllättäen niin, että hän pelkäsi kuolevansa. Kantajat joutuivat 

päästämään naisesta irti ja kantamaan miehen sisälle. Miehen naapuri, jota Jussie kuvaa 

kunnialliseksi, vakuutti kirjoittajalle, että mies menetti päivässä yli 500 floriinia palkkoihin.110 

Rikkaan apteekkarin vaimo oli juuri saanut lapsen ja hänen reformoitu miehensä halusi 

Farelin kastavan lapsen. Mies kutsui saarnaajan kotiinsa. Kun nainen näki esikoisensa 

annettavan ”noille koirille”, hän nousi lapsivuoteestaan ja kiskaisi lapsen takaisin itselleen. 

Häntä alkoi saman tien huimata, Jussien mukaan niin surusta kuin synnytyksestä. Mies sääli 

vaimoaan ja kantoi hänet takaisin sänkyyn sekä joutui jättämään lapsen hänelle. Nainen kutsui 

katolisen papin luokseen, ja hän kastoi lapsen naisen nähden.111 

Jussie ihaili naisia, jotka aviomiehiensä ja isiensä, ylempiensä, vastustuksesta 

huolimatta pysyivät niin sanotussa oikeassa uskossa ja olivat sitä valmiita puolustamaan. 

Naisten kokema väkivalta varmasti lisäsi niin Jussien kuin muidenkin nunnien kokemaa 

pelkoa reformoituja kohtaan. Mukana kertomuksissa kulkee kuitenkin lohtuna ihmeet, joita 

Jumala soi omilleen. Naiset myös saivat enemmän arvoa Jussien kuvauksessa kuin miehet, 

jotka olivat vaihtaneet puolta, ja yrittivät pakottaa sinne myös naiset, joista olivat vastuussa. 

Reformoidut alkoivat kevään myötä siepata enemmän ihmisiä Jussien mukaan. He 

sieppasivat yöllä papin Geneven lähikylästä. Hänet tapettiin vetämällä köydellä raajoista niin, 

että hän lopulta kuoli. Jussie kirjoitti, että kaikista tämä kuolin tapa olisi ollut äärimmäisen 

julma, vaikka kyseessä ”olisi ollut turkkilainen”. Seuraava sieppaus oli eri kylästä, missä mies 

vietiin yöllä omasta sängystään. Hänen vaimonsa juoksi perässä huutaen surkeasti. Jussie oli 

sitä mieltä, että reformoidut nauttivat kunniallisten ihmisen koettelemisesta, sillä he raahasivat 

hänet Geneven porteille asti, ennen kuin vapauttivat hänet.112 Lyhyen kronikan kuvauksissa 

toistuu se, että reformoidut ikään kuin leikittelivät katolisilla. Papin tappamiselle Jussie ei 

anna minkäänlaista muuta syytä, kuin että hän oli hyvä pappi. Toista siepattua miestä vaan 

kiusattiin, ilmeisesti, koska niin pystyi tekemään. Kuva reformoiduista ei tällaisten 

kertomusten myötä ole hyvä, ja se on asia mihin Jussie myös pyrki. 
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3.6 Viheliäinen saarnaaja valtaa fransiskaaniluostarin 

Guillaume Farel, jota Jussie sanoo toistuvasti viheliäiseksi saarnaajaksi, ja Pierre Viret 

(1509/1510–1571) asettuivat huhtikuussa Riven fransiskaaniluostariin. Riven luostari oli 

lähellä Pyhän Klaaran luostaria, joten se aiheutti paljon harmia. Farel loukkasi nunnia 

saarnastuolista muun muassa sanomalle heitä sokeiksi naisiksi, jotka olivat eksyneet 

uskonnossaan. Hänen mukaansa heidät olisi pitänyt vapauttaa vankilastaan. Saarnaaja kehotti 

myös kaikkia heittelemään nunnia kivillä irstailun ja tekopyhyyden takia, koska he halusivat 

kaikkien uskovat heidän säilyttäneen neitsyytensä. Hänen mukaansa Jumala ei ollut sitä 

koskaan määrännyt, koska se ei ollut mahdollista. Väitteisiin kuului myös se, että nunnat 

ruokkisivat miehiä hyvin, jotta he suostuisivat makaamaan heidän kanssaan öisin. Farel vetosi 

puheissaan myös kaupungin johtajiin, joiden ei olisi pitänyt sallia sellaista, vaan pakottaa 

heidät ulos luostarista ja naimisiin Jumalan käskyjen mukaan. Hän myös syytti nunnia 

kaupungin jakaantumisesta, koska he estivät Farelia käännyttämästä ihmisiä vastustamalla 

hänen sanomaansa. Lopulta Jussie kirjoitti hänen sanoneen vielä enemmänkin rikollisia ja 

moraalittomia asioita sekä nunnista että munkeista, mutta joita hän ei kehdannut toistaa.113 

Farelin sanomisilla oli vaikutusta, sillä Jussien mukaan kerettiläiset alkoivat aiheuttaa 

nunnille hankaluuksia niin sanoin kuin teoin. Esimerkiksi ”uskottomat miehet” kipusivat 

kaupungin muurien yli aivan nunnien puutarhan vieressä. He leikkivät siellä hakapyssyillä ja 

lauloivat sopimattomia lauluja. Nunnilla ei ollut mahdollisuutta mennä puutarhaan ilman, että 

miehet näkivät heitä, ja loukkasivat heitä eri tavoin. He menivätkin sinne vain ryhmissä ja 

kasvot peitettyinä. Miesten huomatessa, etteivät sisaret reagoineet häirintään, he alkoivat 

heitellä kiviä tarkoituksenaan satuttaa. Jussie totesi, että jos Jumala ei olisi tullut väliin, olisi 

jotkut heistä halkaisseet kallonsa. Puutarhan portti piti pitää suljettuna, minkä takia nunnat 

eivät päässeet enää hoitamaan puutarhaa tai keräämään yrttejä, mikä kuulemma aiheutti 

nunnille suurta köyhyyttä.114 Auktoriteettihahmon rohkaisemana osa reformoiduista ryhtyi 

tekoihin. Puutarhaan tunkeutuminen kuulostaa sinänsä pieneltä, mutta kun siihen yhdistää 

jatkuvan häirinnän, ja lopulta sen, etteivät köyhyydessä eläneet nunnat päässeet 

hyödyntämään sen antimia, oli harmi tekoa isompi. Jussien mukaan oli myös ihme, ettei 

kukaan loukkaantunut vakavasti. 

Huhtikuun lopussa fransiskaanimunkki Jacques Bernard (–1559) jakoi kaupungin 

johtajien puolesta julistuksia, jotka sisälsivät viisi kerettiläistä artiklaa. Hän jakoi ne kaikkiin 
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kirkkoihin ja luostareihin, kaikille ihmisille asemasta huolimatta ja myös Savoijin herttuan 

maille ja aatelisten asumuksiin. Hän kehotti kaikkia saapumaan Riven luostariin 

kuuntelemaan väittelyä, jossa hän puolustaisi väitteitä kuolemaansa asti. Jussie kirjoitti 

kaikkien olleen yllättyneitä ja hämmentyneitä siitä, miten pitäisi toimia, koska kaupungin 

johtajien käsky oli tiukka. Asiasta konsultoitiin heti Geneven piispaa, joka julisti välittömästi, 

ettei hänen hiippakunnassaan kukaan hyvä kristitty osallistuisi sellaisiin väittelyihin, vaan 

reformoidut voisi jättää omien erheidensä pariin, mitä Jussie piti viisaana. Tästä kuitenkin 

reformoidut tulistuivat ja uhkasivat ryöstää lisää kirkkoja ja luostareita ja ulottaa tuhoamisen 

myös herttuan maille. Reformoidut alkoivatkin suunnitella hyökkäävänsä Peneyn linnaan, 

mihin Geneven piispa oli vetäytynyt. Ajankohdaksi oli päätetty helatorstain yö, koska 

oletettiin, että heidät voisi yllättää pyhän takia.115 

Katoliset eivät tienneet hyökkäyksestä ennen kuin samana yönä, jolloin julistettiin, ettei 

kukaan ulkomaalainen saanut poistua kodeistaan. Katoliset määrättiin tarttumaan aseisiin, ja 

tottelemaan johtajien käskyjä, mikä Jussien mukaan järkytti kaikkia. Hän jatkoi kuvausta 

sanomalla, että katoliset asetettiin joukon etunenään saamaan ensimmäiset osumat. Linnassa 

nukuttiin, kun joukot saapuivat, mutta he heräsivät ja valmistautuivat ääneti, minkä takia 

hyökkääjät luulivat linnaa tyhjäksi. Jumala oli kuitenkin Jussiesta katolisten puolella, kun 

hyökkääjien kanuuna kääntyi heitä kohti ja halkesi ammuttaessa. Se kuitenkin rikkoi myös 

linnan oven, minkä myötä puolustajat näyttäytyivät ja laittoivat paikalla entistä vahvemman 

oven, yllättäen hyökkääjät täysin. Seuraavatkaan kanuunan käyttämiset eivät sujuneet 

hyökkääjiltä, mikä säikäytti ampujia lähimmät miehet niin, että ainakin sata heistä pyörtyi. 

Jussie kuvasi kuinka linnasta hyökättiin armottomasti eikä yksikään ammus mennyt ohitse. 

Geneveläiset tajusivat olevansa häviämässä, kun eivät nähneet linnaa ammuksilta ja savulta, 

joten he heittäytyivät maahan ja ryömivät pois. Linnassa pilkattiin hyökkääjiä juomalla viiniä, 

tanssimalla ja laulamalla pilkkalauluja. Tässä kohti Jussien mukaan hyökkääjien 

kärsivällisyys alkoi mennä, koska he tunnistivat häpeänsä ja he toivoivat, etteivät olisi 

osallistuneet siihen ollenkaan.116 

Jussie kuvasi kuinka hyökkääjät palasivat Geneveen poissa tolaltaan, koska heitä 

pilkattiin ja muutamat heistä olivat loukkaantuneet vakavasti. Suolaa haavoihin hieroi se, että 

sanottiin, ettei linnassa olisi ollut kuin 16 puolustajaa, jotka säikäyttivät yli tuhat hyökkääjää. 

Kuulemma puhuttiin Jumalan suojelleen pientä joukkiota niin, ettei kukaan olisi voinut 
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vahingoittaa heitä. Linnassa ylistettiin Jumalaa voitosta yli noiden koirien, joita Jussiesta 

kaikki syyttivät ja kritisoivat kaikkialla.117 Pitkässä kertomuksessa taistelusta keskeisiä asioita 

ovat reformoitujen häviö ylivoimasta huolimatta ja katolisten voitto pienellä joukkiolla. 

Jussien kuvauksessa reformoidut tekivät virhearvion, luullen ensinnäkin yllättävänsä katoliset 

ja toisaalta voittavansa vain ylivoiman takia. Voitto oli suloinen, koska Jumala oli selvästi 

katolisten puolella, mutta myös sen takia, että reformoitujen nöyryytys oli näkyvä. 

Riven väittelyn lähestyessä syndikaatit olivat henkilökohtaisesti määränneet Pyhän 

Klaaran rippi-isän paikalle kuuntelemaan. Sitä edeltävänä perjantaina syndikaatit ja muutama 

johtava kerettiläinen saapuivat nunnien kääntöikkunalle ja kertoivat, että kaikkien nunnien 

odotettiin myös saapuvan paikalle. Portinvartija ilmoitti heti nämä Jussien mielestä surkeat 

uutiset ruokasaliin kokoontuneille nunnille. Abbedissa apulaisineen lähti välittömästi 

vastaamaan heille. Jussie kuvasi kuinka ruokalaan jääneet nunnat pitivät toisilleen seuraa ja 

joivat tuskaansa runsaasti viiniä, lausuen iltarukouksen kyynelsilmin valittaen.118 Luostarista 

poistumisen uhka tuli konkreettisesti luostarin portille, ja kauhu valtasi nunnat heti.  

Abbedissa ja apulaisensa tervehtivät vieraita nöyrästi, ja vastasivat käskyyn, etteivät 

voisi saapua, ja kuinka he olivat aina totelleet heitä ja käskyjä, kun se oli ollut sallittua. Tätä 

he eivät kuitenkaan voisi totella, koska nunnat olivat vannoneet pyhän valan ikuisesta 

eristäytymisestä ja haluisivat noudattaa sitä. Syndikaatit vastasivat nunnille: ”Emme välitä 

pätkääkään teidän seremonioistanne”. Heidän mukaansa käskyä olisi toteltava ja kaikki olivat 

kutsuttuja väittelyyn, jotta evankeliumin totuus näyttäytyisi ja osoitettaisiin heille todeksi, 

koska uskonnon yhtenäisyys olisi saavutettava. Abbedissa apulaisineen yritti vedota siihen, 

ettei naisten paikka ole väittelyissä eikä opiskelu ollut sallittua. He yrittivät myös vedota 

miesten kunniaan. Apulainen sanoi, ettei voinut uskoa kyseessä olevan oikeiden 

syndikaattien, koska he olisivat olleet liian viisaita yrittämään tällaista. Syndikaatit sanoivat, 

että luostarissa oli kaupungissa kasvaneita nunnia, jotka tunnistaisivat heidät. Apulainen 

kuitenkin vastasi, ettei heitä voi häiritä iltarukouksessa tai muussa palveluksessa, ja olisi 

muutenkin nunnien aika vetäytyä siltä päivältä.119 Nunnat olivat pitkään luottaneet 

syndikaattien puolustavan heitä, ja sen takia myös totelleet heitä. Enää syndikaatit eivät olleet 

katolisten puolella, joten sisaret kokivat, ettei heidän tarvinnut enää heitä totella. Kuvauksesta 

välittyy, että syndikaatit olivat olleet ennen viisaita miehiä, mutta he ehdottivat nyt sellaista, 

mikä sai epäilemään, esittivätkö he vain olevansa syndikaatteja. 
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Silloin syndikaatit sanoivat, että osa nunnista oli luostarissa vasten tahtoaan ja jos he 

kuulisivat oikean evankeliumin, lähtisivät heti. Kaikki oli määrätty osallistumaan väittelyyn, 

jottei kukaan voisi vedota tietämättömyyteen. Väittely jatkui, sisältäen molemmin puolista 

mollaamista. Nunnia haukuttiin esimerkiksi tekohurskaiksi ja turmeltuneiksi, syndikaatteja 

syytettiin muun muassa väärästä pyhän tekstin tulkinnasta. Lopulta yksi syndikaateista käski 

apulaista olemaan hiljaa, ja päästämään ääneen muut. Tällöin paikalla olleet katoliset naiset, 

joista kaikki eivät olleet nunnia, sanoivat haluavansa elää ja kuolla pyhässä kutsumuksessaan. 

Miehet uhkasivat, että naiset kyllä tulisivat väittelyyn, eivätkä enää pääsisi takaisin pesäänsä, 

sillä jokainen ottaisi yhden heistä kotiinsa ja veisi päivittäin kuuntelemaan saarnaa, koska 

”teidän on muutettava kierot tapanne ja elettävä Jumalan mukaan.” Apulainen moitti miesten 

uhkailuja häijyiksi ja vasten taivaallisia käskyjä oleviksi, sanoen myös, että nunnat olivat 

eläneet aina hyvin ja tulisivat jatkamaan pyhässä palveluksessaan. Miehet voisivat satuttaa 

ainoastaan nunnien ruumista. Miehet poistuivat lopulta, kun totesivat ettei sanoilla ollut 

vaikutusta, mutta uhkailivat kuitenkin lisää mennessään.120 Miehet selvästi turhautuivat, kun 

puhe ei tehonnut, ja ryhtyivät uhkailemaan. Jussien kuvauksessa nunnat kuitenkin pysyivät 

tilanteen yläpuolella ja jatkoivat omiensa puolustamista. 

Sisaret olivat tuskissaan, ja pyysivät lohdutusta Jumalalta ja johdatusta Pyhältä 

Hengeltä, miten päästä kauheasta tilanteesta. Abbedissa, hänen apulaisensa ja portinvartija 

palasivat ristikkoikkunalle pyytääkseen apua niin heidän rippi-isältänsä, kuin joiltain 

kunnioitettavilta katolisilta porvareilta. Jussie kirjoitti sisarten olleen niin tuskissaan, etteivät 

voineet edes katsoa toisiaan. Hänen mukaansa syytä olikin, sillä he olivat nälkäisten susien 

hampaissa, eikä pakokeinoa ollut ilman Jumalan ihmettä. Hän kirjoittaa nunnien tienneen 

hyvin, miten ihmiset olisivat halunneet hotkaista heidät julmasti, ja vietellä heidät kaikki 

jättämään pyhän palveluksen.121 Pyhän Klaaran nunnia uhattiin taas suuresti, ja pelko oli läsnä 

nunnien keskuudessa. Heidän puolustajansa olivat nyt heitä vastaan. Nunnat osoittivat Jussien 

kuvauksessa kuitenkin vahvuutensa kääntymällä Jumalan puoleen ja jättäytymällä odottamaan 

ihmettä, joka heidät pelastaisi. 

Rippi-isä haettiin väittelyyn neljän kersantin voimin. Nunnat jäivät luostariin varmana 

siitä, että pian heidätkin haettaisiin niin kuin oli julistettu. Ketään ei kuitenkaan tullut, ja 

nunnat säilyivät vahingoittumatta, vaikkakin viettivät päivän suuressa murheessa ja jatkuvassa 

rukouksessa, Jussie kirjoitti. Rippi-isä palasi iltapäivällä kertomaan nunnille väittelyn 
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ensimmäisestä osiosta. ”Kirottu” Jacques Bernard oli kyseenlaistanut kirkon säännöt ja 

säädökset: ”huolimatta kaavusta, johon oli pukeutunut.” Hänen mukaansa hurskas 

dominikaani oli väitellyt häntä vastaan voimallisesti, ja voittanut. Jussien mukaan väittelyitä 

jatkui viikon, ja joka kerta Jumala puuttui niin, että: ”--kaikki paikallaolijat näkivät kirotun ja 

petollisen teeskentelyn selvästi.” Jussie kuvaili reformoitujen koirien alkaneen sylkeä, 

metelöidä ja ulvoa niin paljon, ettei kukaan kuullut munkkia, kun näkivät, että Jumala salli 

jälleen katolisille voiton. Katoliset olivat hyvin huolissaan siitä, että munkin kimppuun 

käytäisiin yöllä, joten he sopivat, ettei kukaan katolinen enää osallistuisi väittelyihin.122 

Väittelypäivän tulo pelotti nunnia, mutta heidän onnekseen heitä ei haettu sitä kuuntelemaan. 

Heidän rippi-isänsä oli paikalla, ja välitti väittelyiden kulun nunnille. Jussie kuvailee kuinka 

katoliset olivat jälleen Jumalan suosiossa ja voitolla. Reformoidut eivät tätä kestäneet ja 

tekivät kaikkensa, jotta voitokasta dominikaanimunkkia ei kuultaisi. Aiempien tapahtumien 

perusteella katoliset osasivat pelätä munkin puolesta, jolloin nähtiin parhaaksi, ettei kukaan 

katolinen enää osallistuisi väittelyihin. 

Reformoidut, joita Jussie nimitti tässä kohtaa valheellisiksi harhaoppisiksi, suuttuivat ja 

jatkoivat väittelyitä keskenään. Nunnan mukaan he satuttivat suuresti pyhää katolista uskoa 

viljelemällä ja kylvämällä vaarallisia ja kirottuja valheita. Reformoidut esimerkiksi 

tuomitsivat täysin katolisten messun, pitivät heidän sakramenttejaan likaisina ja inhottavina, 

ja sanoivat Neitsyt Mariaa epämoraaliseksi naiseksi, jolla ei ollut mitään voimia tai meriittejä 

Jumalan edessä. Heidän mukaansa pyhimykset paratiisissa olivat jopa vähemmän arvoisia 

kuin maan päällä elävät miehet. Jeanne de Jussie oli kauhuissaan siitä, että joutui ajattelemaan 

ja selostamaan ”kamalaa vääräoppisuutta”. Näiden väittelyiden jälkeen Jacques Bernard, 

Riven luostarin suojelija, Jussien mukaan halveksien loukkasi valojaan ja vaihtoi maalliseen 

kaapuun ja meni pian naimisiin.123 Reformoidut kävivät Jussien mukaan innokkaasti kiinni 

katolisille tärkeisiin asioihin. Niin sakramentit, Maria kuin pyhimykset saivat kyytiä. Puheet 

ilmeisesti vaikuttivat ihmisiin, sillä Jussie kirjoitti niiden satuttaneen katolista uskoa. Jussielle 

oli selvästi kova paikka, että läheisen luostarin suojelija hylkäsi valansa. 

3.7 Pyhän Klaaran luostarin menetetty rauha 

Heinäkuun 22. päivä Madeleinen juhlapäivänä Farel seurakuntineen meni nimikkokirkkoon ja 

esti juhlan. He sulkivat ovet estäen ihmisiä poistumasta, jotta kaikki olisi pakotettu 
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kuuntelemaan saarnaa. Jussie kuvaili kuinka se huolestutti ja häiritsi kaikkia. Katoliset naiset 

pitivät kuitenkin niin kovaa meteliä, että pääsivät poistumaan reformoitujen suunnitelmista 

huolimatta. Kaikki juhlallisuudet loppuivat Jussien mukaan siihen. Jussie kuitenkin ilmoitti, 

että ”koirien” poistuttua katoliset palasivat kirkkoon eikä messu ollut koskaan ollut niin 

juhlallinen kuin silloin suuressa hartaudessa. Reformoidut jatkoivat messujen häiritsemistä ja 

ottivat lopulta kaikki Geneven kirkot yksitellen haltuunsa. Jussie kirjoitti, että he häiritsivät 

erityisesti klarissalaisia, jotka pyysivät katolisilta ystäviltään apua, mutta kukaan ei voinut 

sille mitään.124 

Eräänä sunnuntaiaamuna syndikaatit tulivat luostarille mukanaan Farel, Viret ja kurja 

fransiskaani, joka Jussiesta ”näytti enemmän suurelta paholaiselta kuin ihmiseltä”, ja lisäksi 

tusinan kaupungin johtohahmon kanssa. Kaikki paikalle saapuneet olivat reformoituja. He 

pyysivät päästä sisään nunnien parhaaksi, koska olivat heidän isiään ja ystäviään. Nunnat 

pyysivät Jumalaa avukseen, koska olivat vakuuttuneita siitä, että kyse oli petoksesta ja 

huijauksesta. Nunnat menivät kirkkoon ja abbedissa apulaisineen kääntöikkunalle, missä 

kertoivat miehille anteeksipyytäen, ettei heidän kutsumukseensa kuulunut avata ovea. He 

ehdottivat kuitenkin tapaamista ristikolla. Yksi syndikaateista vakuutti, että he kohtelisivat 

nunnia täysin kunniallisesti. Apulainen vastasi: ”Herrat, sydämeni kertoo, että olette tuoneet 

mukananne pirulliset saarnaajanne, joita emme toivo kuulevamme.” Syndikaatti vakuutti 

heidän olevan hyvällä asialla, mutta uhkaili silti ovien murtamisella. Lopulta vakuuttelut siitä, 

että vain kolme tai neljä nunnien hyvää ystävää haluaisi tulla, vakuuttivat korkea-arvoisimmat 

nunnat avaamaan ovet, etteivät saisi miesten vihoja niskoillensa. Jussie korosti, että miehet 

lupasivat, ettei mukana olisi saarnaajaa ja vain muutaman tulevan sisään. Heitä tuli kuitenkin 

ainakin viisitoista.125 Nunnat olivat tietoisia siitä, että reformoidut halusivat käännyttää heidät 

ja että he olivat valmiita petoksiinkin sen tähden. Silti he luottivat, että heitä ennen auttaneet 

syndikaatit puhuisivat totta, eikä sisään olisi tullut isoa joukkoa miehiä. Pelko ja puolustuksen 

puute saivat heidät avaamaan oven. 

Miehet menivät suoraan lukuhuoneeseen, ja käskivät abbedissaa kutsumaan kaikki 

nunnat paikalle tai he etsisivät heidät luostarista itse. Apulainen sanoi heille, että he pettivät 

heidät, joten hän ei halunnut kuulla heidän kadotuksen saarnaansa. Hän yritti kaikilla 

tekosyillä saada miehet poistumaan. Lopulta kuitenkin ”pyhästä tottelevaisuudesta” rippi-isä 

ja abbedissa kutsuivat sisaret paikalle. Farel ja loput reformoidut asettuivat joukon eteen. 

 
124 Jussie, 128. 
125 Jussie, 129–130. 



42 

 

Saarnaaja vetosi siihen, ettei Neitsyt Mariakaan elänyt eristyksissä, vaan tarjosi apua vanhalle 

serkulleen (Luuk. 1:39–40). Jussien mukaan Farel häpäisi loukkaavasti monta nunnille 

tärkeää asiaa: pyhän eristyksen, luostarin, ja pyhän pidättyväisyyden ja neitsyyden, mikä 

satutti sisaria. Apulainen näki ”viettelijöiden” puhuvan ja imartelevan nuoria sisaria, joten hän 

nousi ylös ja julisti: ”--jos sinun miehesi eivät ole hiljaa, en ole minäkään.” Hän meni sisarille 

puhuvien miesten luo ja sanoi: ”Jos saarnaajanne on niin pyhä, miksi ette kunnioita ja tottele 

häntä? Olette häijyjä viettelijöitä, mutta täältä te ette saa mitään.” Farel hiljeni, Jussie ehdotti, 

että hän oli joko niin vihainen tai pelkäsi Jumalan tahtoa niin, ettei tiennyt mitä sanoa. 

Apulainen lähetettiin saman tien ulos huoneesta. Muut nunnat yrittivät myös poistua, mutta 

ovi suljettiin ja sisaret itkivät armoa. Rippi-isä käski naisten hiljentyä, sillä hän oli enemmän 

peloissaan kuin nunnat.126 Jussien kuvauksessa erityisesti abbedissan apulainen vastusti 

ansiokkaasti reformoituja ja puolusti sisaria. Farel loukkasi nunnia tieten tahtoen yrittäessään 

kääntää heidän päänsä. Nunnista kukaan ei olisi halunnut kuunnella saarnaa, mutta erityisesti 

rippi-isän pelko pakotti heidät siihen. 

Farel puhui nunnille avioliiton hyvyydestä ja vapaudesta, sekä muista asioista, joita 

Jussie nimitti herjaaviksi ja tuomittaviksi asioiksi. Lihan korruptio suututti hänen mukaansa 

nuoret sisaret niin, että he sylkivät saarnaajaa kohti. Farel oli vihainen ja puhutteli rippi-isää 

käskien pitää naiset hiljaisina, ja kuinka nunnat eivät voi kuulla Jumalaa, kun eivät ole 

Jumalasta (Joh. 8:47). Hän myös sanoi kaikkien sisarien olevan sydämestä mädäntyneitä ja 

näiden siveyden olevan valetta ja kuinka moni heistä menisi mielellään avioon, jos eivät eläisi 

”niin rajoitetusti ja alistetusti”. Tästä kauhistuneina sekä rippi-isä että abbedissa komensivat 

nunnia olemaan hiljaa, vedoten esimerkiksi Paavaliin (1. Kor. 14:34). Apulainen ei 

kuitenkaan vaiennut vaan huusi viereisestä huoneesta ja hakkasi seinää ynnä muuta vastaavaa, 

mikä sai saarnaajan unohtamaan sanottavansa. Jussien mukaan syndikaatit vannoivat naisen 

menevän vankilaan. Jussie kuvasi apulaista tahdossaan järkkymättömäksi eikä tämä hänen 

mukaansa pelännyt kuolla Jumalan puolesta. Hän myös huomautti, että osa sisarista oli 

tukkinut korvansa vahalla, jotta eivät kuulisi saarnaajaa. Jussien mukaan saarnaaja katui 

selvästi tuloaan luostariin, kun näki, ettei häntä kuunneltu. Jeanne de Jussie oli itse paikalla 

tilanteessa ja kirjoitti tarkkailleensa Farelia tiiviisti. Hän uskoi, että saarnaajaa ohjailevat pirut 

eivät kestäneet Jeesuksen todellisten morsianten paikallaoloa, heidän virtuoosimaista 

kestävyyttään eikä jatkuvia ristinmerkkejä.127 Siihen nähden, että miehet olivat vannoneet, 
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etteivät vahingoittaisi naisia, he kuitenkin yrittivät myllertää koko naisten elämän. Nunnat 

tekivät parhaansa välttääkseen kuulemasta saarnaa tai ainakin puolustautuivat siltä 

ristinmerkkejä tehden.  

Reformoidut etsivät erityisesti nunnia, jotka olivat kasvaneet tai käyneet koulua 

Genevessä. Jeanne de Jussie oli yksi heistä. Hänet tunnistettiin ja hänen kasvoiltaan yritettiin 

poistaa huntua. Nunna vastusteli, ja hänet tunnistanut mies oli vihainen, ja sanoi, ettei aikonut 

vahingoittaa häntä ”mutta pian näen sinut vapaana kadulla!” Jussien mukaan nuo sanat 

lävistivät sekä hänen että muiden nunnien sielut. Apulainen kuitenkin piti miehet kaukana 

geneveläisistä sisarista ja vanhemmat nunnat torjuivat miesten väitteitä suoraan Raamatusta. 

Jussie kuvasi kuinka miehet näkivät viimein, etteivät saisi aikaan muuta kuin lisää heihin 

kohdistuvia loukkauksia. He poistuivat Farel etunenässä. Syndikaatit uhkasivat tulevansa 

uudelleen ja apulainen sanoi heille ”Älkää tulko mistään syystä, sillä emme koskaan avaa 

ovia.” Jussie kertoi kuinka syndikaatit yrittivät monesti, mutta sen sijaan Farel tai muut 

saarnaajat eivät tulleet enää, koska näkivät ajanhaaskauksena saarnata tekopyhille naisille. 

Sen sijaan he näkivät, että nunnat pitäisi saada ulos luolastaan ja kuulemaan julkista 

saarnaa.128 Reformoidut eivät kunnioittaneet nunnien koskemattomuutta, ja Jussie oli sitä 

ensikädessä todistamassa, vaikka lopulta säästyikin kasvojensa paljastamiselta. Vihainen mies 

tosin uhkasi, että pian hän ei enää olisi luostarin muurien suojassa. Nunnat näyttäytyivät 

kuvauksessa kestävinä ja nokkelina. Reformoidut sen sijaan näyttäytyivät helposti suuttuvina 

ja lopulta luovuttavina. Jussie myös tuntuu vihjanneen, ettei Farel halunnut enää astua 

nunnien maaperälle, vaan tuoda heidät paikkaan, missä olisi itse vahvemmassa asemassa. 

Ainakin yli kolmesataa ihmistä oli Jussien mukaan kerääntynyt paikalle katsomaan 

poistuuko luostarista yksikään nunna. Moni oli vakuuttunut siitä, että nunnat olivat 

kieroutuneita ja muutama Jussiesta häijy ihminen oli valmis ottamaan nunnan kotiinsa ja 

naimaan tämän. Väkijoukossa oli Hemme Faulson, joka oli suunnitellut vievänsä sisarensa 

pois. Kun Blaisine ei poistunut luostarista, hän meni muutamien porvarisnaisten kanssa 

ristikolle. He teeskentelivät huolestuneita ja kyselivät miten kävi. Sen jälkeen hän pyysi saada 

puhua siskonsa kanssa. Abbedissa neuvonantajineen puhui naisille hyvin hurskaasti. ”Sitten 

valheellisella käärmeen kielellä, saarnaten suloisilla sanoilla”, Jussie kirjoitti, Hemme alkoi 

puhua evankeliumista vääristellen sitä. Lisäksi hän puhui sakramenteista tavoilla, joista Jussie 

olisi kauhuissaan kirjoittaa, sillä sanat olivat petollisia ja täysin vastakkaisia pelastukselle. 

Sekä abbedissa että Blaisine vastasivat Jussien mukaan hänelle hyvin pyhää kirjoitusta 
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käyttäen. Lopulta ovi suljettiin reformoitujen kasvoille. Hemme oli kuitenkin sitä mieltä, että 

hänen siskonsa oli niin alistettu, ettei voinut puhua sydämensä totuutta.129 Hemme Faulson oli 

sitkeä oka nunnien elämässä, sillä hän oli yrittänyt jo aiemmin taivutella siskoaan. Nunnat 

kuitenkin vastasivat hänelle viisaasti ja lopulta sulkivat hänet ulkopuolelle. Hemme jäi jälleen 

vihaisena oven toiselle puolelle. 

Tämän jälkeen nunnat eivät saaneet Jussien mukaan olla päivääkään rauhassa. Hän 

kehui portinvartijaa, joka järkevästi ei puhunut vääräoppisten kanssa kauaa, ja jos vastausta 

vaadittiin pyysi abbedissan apulaisineen paikalle. Jumala salli heidän vastata aina sopivasti ja 

voittaa kerettiläiset. Nunnat pelkäsivät apulaisen pidätystä, koska sillä uhattiin nunnia usein. 

Monet reformoiduista olivat kuitenkin myös peloissaan, sillä apulainen oli tärkeästä 

perheestä, minkä lisäksi Savoijin herttua suojeli edelleen klarissalaisia. Monet kunnialliset 

ihmiset tulivat varoittamaan, että erityisesti nuoret nunnat aiottiin hakea ja naittaa pois. Se 

koski erityisesti Blaisinea, jonka sisko teki päivittäin anomuksia kaupungille ja neuvostolle. 

Monet katoliset porvarisnaiset ja jotkut Blaisinen sukulaiset tulivat kehottamaan 

kestävyyteen, sillä oli totta, että kaikki aiottiin viedä pois luostarista ja erottaa toisistaan.130 

Aiemmin nunnien pelko oli ollut perusteltua, mutta pitkälti aiheetonta. Nyt he saivat olla 

jatkuvasti varuillaan reformoitujen lähestymisistä. Kukaan ei yrittänyt väkisin sisään, mutta 

uhka joutua pois luostarista ja naimisiin vahvistui jokaisen varoittajan myötä. 

Blaisine Varembertia yritettiin saada poistumaan luostarista omaksi ja muiden turvaksi 

katolisten tätien turvin. Hän ei kuitenkaan aikonut poistua vaan julisti tietävänsä mitä aikoisi 

tehdä. Jussien mukaan sen myötä äidit tiesivät naisen viheliäisistä aikomuksista ja yrittivät 

lempeästi oikaista häntä. Nunnat yrittivät vaikuttaa häneen myös kutsumalla tädit paikalle, 

mutta Blaisine vain nauroi heille ja poistui paikalta hyvästelemättä. Apulainen sanoi, että tädit 

olivat todistaneet kuinka he olivat tehneet parhaansa hänet pelastaakseen, ja kuinka monet 

hyvät nunnat olivat vaarassa hänen takiaan. Tädit olivat samaa mieltä siitä, että ne olivat 

totuuden sanoja, sillä kierot ihmiset haluaisivat omistaa tietyt, ja ottaisivat heidät väkivalloin, 

ellei Herra puuttuisi asiaan. Jussie kirjoitti kuinka tätien sanat saivat sisaret entistä syvempään 

epätoivoon, ja he eivät voineet muuta kuin rukoilla Jumalaa, sillä eivät nähneet mitä voisivat 

tehdä.131 Blaisine muuttui suojeltavasta nunnasta riskitekijäksi, kun nunnille ilmeni, että hän 

tunsi sympatiaa sisarensa aatetta kohtaan. Nunnat kuitenkin yrittivät kaikkensa, jotta hän 

pysyisi heidän mielestään oikealla tiellä. Reformoidut kuvattiin kieroina ihmisinä, jotka olivat 
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valmiita ottamaan väkivalloin haluamansa, ja sen takia he olivat yhä suurempi riski nunnille, 

joiden hallussa Blaisine oli. 

Siitä eteenpäin nunnat elivät jatkuvassa pelossa eivätkä voineet edes kertoa siitä 

kenellekään, sillä heitä vartioi kahdeksankymmenen aseistetun miehen joukko vastapäisessä 

talossa. He estivät kaikkia ja kaikkea saavuttamasta luostaria. Se tarkoitti Jussiesta sitä, että 

nunnilta poistettiin mahdollisuus muiden ihmisten tuomaan lohtuun ja neuvonantoon. He 

kuitenkin saivat salaa lähetettyä viestin Savoijin herttualle, joka vaimonsa kanssa koki suurta 

rakkautta heitä kohtaan. Herttuapariskunta lähetti vastauksena viestin, että he laittavat 

Annecyn luostarin valmiiksi nunnia varten. Herttua teki parhaansa rauhoittaakseen nunnia ja 

lupasi järjestävänsä kaiken tarvittavan. Kuitenkaan nunnat eivät voineet poistua aseistettujen 

vartijoiden takia. He pelkäsivät tulevansa kaapatuiksi ja erotetuiksi toisistaan väkivaltaisesti, 

niin kuin jotkut reformoidut suunnittelivat. Jussie totesi, ettei nunnien auttanut muu kuin 

odottaa Herran tahtoa ja luottaa siihen, ettei Hän jätä ystäviään ilman lohtua.132 Nunnien 

kauhukuvat konkretisoituivat, kun heitä vahdittiin herkeämättä ison miesjoukon voimin. 

Kaupungista kantautuneet huhut vahvistivat, että heidän ei kannattanut yrittää paeta, sillä 

seuraukset voisivat olla huonot. Savoijin herttua oli lohduksi nunnille, mutta ei voinut 

kuitenkaan auttaa nunnia pakenemaan, vaikka tarjosikin heille paikan mihin asettua. 

Elokuussa reformoidut osoittivat Jussiesta suurta epäkunnioitusta keskeyttämällä 

messun Pyhän Pietarin kirkossa. He repivät pappien kuoripaidat ja löivät heitä. Saarnaamaan 

he toivat kirotun johtajansa, oletettavasti Farelin. Seuraavana päivänä reformoidut veivät 

kirkosta kaiken irtaimiston ja turmelivat patsaita, eivätkä Jussien mukaan jättäneet yhtään 

hurskauden symbolia koskematta. Sen päivän jälkeen ainoa paikka, jossa enää pidettiin 

palveluksia, oli Pyhän Klaaran luostari. Sen ovet pysyivät suljettuina, mutta monet tulivat 

salaa kuuntelemaan messua, asettaen nunnat vaaraan, kuten Jussie huomautti.133 

Nunnaluostarista tuli katolisuuden viimeinen saareke Genevessä. 

Tilanne ei kuitenkaan jatkunut sellaisena kauan, sillä elokuun puolessa välissä rippi-isä 

piti viimeisen messun ja antoi viimeiset synninpäästöt nunnille. Hän apulaisineen pakeni 

kaupungista, sillä he pelkäsivät joutuvansa vangituiksi ja väärinkohdelluiksi, niin kuin moni 

katolinen ennen heitä. Jussie kuvasi kuinka sisaret olivat suruissaan ilman lohtua.134 

Reformoitujen toimet ajoivat sisaret yhä ahtaammalle. 
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”Seuraavana on väkivalta, joka tehtiin luostarissa ja nunnille, surkuteltava asia”, Jussie 

aloitti seuraavan kappaleen kuvauksen. Hänen mukaansa luostarille saapui suuret aseistetut 

joukot, jotka pääsivät sisään, kun ”kiero murhaaja” vakuutti oven avanneelle 

maallikkoveljelle tulevansa ystävänä tuomaan lohtua nunnille. He tuhosivat kaiken mitä tuli 

vastaan ja saivat uhkailulla selville taiteen säilytyspaikan, tuhoten sieltäkin kaiken. Jussie 

kuvasi tuhoavia miehiä raivostuneiksi susiksi, jotka eivät jättäneet mitään rauhaan. Ainoa 

mikä säilyi, oli seinällä oleva iso krusifiksi, johon eivät pystyneet millään. ”Pahat satanistit, 

tehtyään häijyt tekonsa”, Jussie kirjoitti, menivät seuraavaksi nunnien kääntöikkunalle. 

”Tautisen joukon” johtajat iskivät oven hajalle isolla kirveellä. Portinvartija oli teljennyt oven 

ja tuki sitä itse, minkä seurauksena sai miltei kirveen selkäänsä. Hän pakeni kaikki ovet 

sulkien kirkkoon, missä muut nunnat olivat jo polvillaan rukoillen, peläten ruumiin kuolemaa 

ja sielun vaaraa. Jussien mukaan heillä ei ollut toivoa tai ihmisten tarjoamaa lohtua. 

Reformoidut saapuivat myös kirkkoon ja rikkoivat patsaat ja kuorin korokkeineen nunnien 

silmien edessä. Jussie sanoi, ettei ollut koskaan kuullut sellaista valitusta kuin mitä 

kauhistuneet nunnat pitivät.135 Reformoidut olivat jälleen petollisia, kun pääsivät luostariin 

sisään vakuutettuaan olevansa hyvällä asialla. Nunnien vastarinta oli raivostuttanut 

reformoidut täysin, ja mikään ei ollut turvassa raivolta, jossa sisään hyökättiin muun muassa 

ison kirveen kanssa. Nunnat eivät voineet uskoa kuin Jumalan apuun näiden tekojen keskellä. 

3.8 Kurja raukka, kieroutunut nainen 

Joukkojen lähdettyä kaksi katolista naista tuli lohduttamaan nunnia. He toivottivat rohkeutta 

erityisesti Blaisinelle, jonka siskon he sanoivat lähettäneen joukot noutamaan häntä. Sen 

kuultuaan abbedissa otti Blaisinea kädestä kiinni ja lupasi, että he olisivat valmiita 

kuolemaan, jos Blaisine vastustaisi hakemistaan. Sisaret pyysivät kähein äänin armoa takaisin 

tulleelta joukkiolta eivätkä reformoidut uskaltaneet koskea heihin, sillä he seisoivat niin 

tiiviisti, ettei nuoria erottanut muista. Hemme oli saapunut paikalle ”pahuuden kapteenin 

kanssa” ja halusi puhua sisarelleen, joka ei kuitenkaan uskaltanut vastata hänen huutoihinsa. 

Hemmen ehdotus oli, että kaikilta poistettaisiin hunnut. Miehet olivat ryhtymässä siihen, kun 

joukon edessä ollut abbedissan apulainen julisti Jumalan kautta, että jos häneen koskettaisiin 

niin joko hän tai mies kuolisi. Blaisine löytyi lopulta, ja abbedissa sanoi heidän suojelleen 

häntä, ja nyt toivovansa, ettei hän jättäisi laumaa, vaan näyttäisi rohkeutensa. Jussie kirjoitti, 

ettei tiedä mitä tapahtui, mutta hänet johdatettiin pois ilman vastustelua. Sisaret yrittivät vetää 
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Blaisinen takaisin, mutta hän sanaakaan sanomatta siirtyi lähemmäs reformoituja. Jussie sanoi 

häntä kurjaksi tyttöparaksi, kun hänet vietiin poistamaan nunnan kaapua. Reformoitujen 

johtajien mukaan hän oli lähettänyt kirjeitä sanoen haluavansa pois luostarista.136 Hemme 

Faulson oli pitkään yrittänyt saada siskonsa pois luostarista, ja pommittanut pyynnöillään niin 

kaupunkia kuin sen neuvostoa. Lopulta hän onnistui saamaan taaksensa ison joukon, joka 

käytti tilaisuuden tuhota samalla luostaria. Nunnat toimivat omalla tavallaan 

johdonmukaisesti: he olivat kirkossa rukoilemassa hyökkäyksen ajan, ja tekivät parhaansa 

saadakseen pitää Blaisinen luonaan. Sen sijaan Blaisinen käytös aiheutti Jussien kuvauksessa 

paljon harmia muille nunnille. Paljolta olisi säästynyt, jos hän olisi ilmaissut itsensä ja 

tunteensa aiemmin. On kuitenkin hyvä muistaa, että Blaisinelle ei ollut siihen paljoa 

mahdollisuuksia, kun joko hänen siskonsa tai abbedissan apulainen puhuivat hänen 

puolestaan. 

Syndikaatit saapuivat paikalle, kun koko ”rikollinen tilanne” oli ohi. Abbedissa ja hänen 

apulaisensa syyttivät heitä alentumisesta suureen väkivaltaan ja epäkunnioitukseen heitä 

kohtaan, niin omaisuuden puolesta kuin viemällä yhden sisarista. Syndikaattien mukaan 

geneveläiset eivät enää totelleet heitä, sillä Bernistä käskettiin yhdistyä uskossa ja 

evankeliumin totuudesta, mitä vastaan sisaret olivat eläessään eristyksessä ja tekopyhyydessä. 

Ryöstetyn sisaren he taas sanoivat lähteneen vapaasta tahdostaan, ja he olisivat valmiita 

tekemään sen muillekin. Jussien mukaan apulainen vastasi siihen, että he mieluummin 

kuolisivat kuin lähtisivät samalla tavalla. Hän pyysi heiltä, että he saisivat elää rauhassa 

pyhässä eristyksessään tai saisivat edes lähteä kaupungista turvassa yhdessä. Syndikaatit 

lupasivat, että he saisivat elää rauhassa, kunhan eivät eläisi nunnina. Anelun jälkeen lupasivat 

suojella kuitenkin, mutta Jussiesta luostariin lähetetyt vartijat olivat enemmän paikalla 

vahtimassa, ettei loppuja huonekaluja varastettaisi, kuin turvaamassa sisaria. Nunnilla ei ollut 

toivoa paremmasta, sillä kukaan aatelisista tai muista hyvistä katolisista ei olisi uskaltanut 

kaupunkiin pelätessään väkivaltaa.137 Syndikaatit eivät pystyneet enää suojelemaan nunnia 

ollenkaan, ja lähinnä toivoivat heidän kääntyvän, jotta tilanne rauhoittuisi. Nunnien anelu 

kuitenkin pehmitti heidän sydämensä, ja saivat suojakseen, tai ainakin lopun omaisuutensa 

suojaksi, vartijat. Nunnat olivat Jussien kuvauksessa hyvin yksin keskellä reformoituja. 

Seuraavalla viikolla Blaisine siskoineen esittivät syndikaateille ja neuvostolle pyynnön 

saada takaisin Blaisinen myötäjäiset, joihin heidän mukaansa olisi kuulunut 200 écua, mekko, 
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viitta ja niin edelleen. Jussien mukaan tämä oli valetta, sillä kaikki sisaret tiesivät, ettei 

luostarille ollut maksettu yhtään mitään. He pyysivät myös osuutta luostarin kalusteista ja 4–5 

Blaisinen toveria, jotka olivat jakaneet samat ”syntiset aikeet” ja olisivat yrittäneet karata, 

mutta eivät uskaltaneet sanoa mitään pelätessään vanhempia sisaria. Jussie kiisti väitteet 

kiivaasti, todistaen ne vääriksi sillä, että hän oli itse yksi nimetyistä. Hän sanoi 

kumppaneitaan hyvin vanhurskaiksi, jotka eivät olisi koskaan olleet Blaisinen tovereita 

syntisissä aikeissa, vaan sen sijaan aina varoneet tutustumasta hänen ajatustensa myrkkyyn. 

Jussien mukaan Blaisine aiheutti näin sisarparoille paljon vahinkoa ja onnettomuutta, kun 

puhui ilman häpeää valheita ja vääryyttä peittääkseen oman tekopyhyytensä.138 

Syndikaatit tulivat luostariin ”juutalaisen neuvottelunsa” jälkeen. Heillä oli Jussiesta 

mukanaan suuri fariseus, neuvonantaja Bernistä. ”Nuo farisealaiset rabbit” esittelivät kurjan 

naisen anomuksen ja pyysivät myötäjäisiä takaisin. Abbedissan apulainen, joka toimi sisarten 

pyynnöstä sairaan abbedissan sijassa, sanoi, että sekä Blaisine, että lady Hemme tiesivät, ettei 

luostari saanut mitään. Hemme väitti vastaan sanoen, että Blaisine tarvitsisi myötäjäisensä 

elääkseen hyvää elämää, ja lisäksi osuutensa luostarin omaisuudesta, koska palveli sitä 14 

vuotta hyvin. Apulainen selitti pyytäjille, että luostarin omaisuus ei ollut nunnien, vaan 

luostarin, eikä sitä ollut ansaittu koronkiskonnalla tai työllä, vaan se oli hyvien ihmisten 

almuista. Lopulta pyysivät edes rahoja takaisin, mutta siitä apulainen pyysi kuittia, sillä 

naisten isä ei olisi antanut rahaa ilman kirjallista todistetta. Jussie sanoi Hemmeä 

valehtelevaksi naiseksi, sillä tämä väitti, ettei isänsä lailliset asiakirjat olleet kaupungissa. 

Apulainen myönsi, että Varembert oli rakennuttanut kappelin luostariin, ja sanoi: ”jos se oli 

tarkoitettu myötäjäisiksi, voitte saada kivet takaisin.” Syndikaatti ja mukana ollut luutnantti 

syyttivät nunnien olevan täynnä pahantahtoisuutta, ja että heidän olisi syytä maksaa mitä 

pyydettiin, sillä heillä oli piilotettuja aarteita ja kalusteita. Apulainen ei ymmärtänyt, miten 

köyhyydessä elävillä olisi aarteita, tai miten ne olisi edes kerätty.139 Reformoidut olivat 

kovasti vakuuttuneita siitä, että köyhyysvalan vannoneilla olisi salainen aarre jossakin. Oli 

totta, että katolinen kirkko oli kerännyt paljon omaisuutta, mutta reformoidut etsivät sitä 

väärästä paikasta. Jussie osoitti erityisesti Blaisinen, mutta myös muiden reformoitujen, 

ahneuden ja tekopyhyyden.  

Neuvonantaja Bernistä, Anton Bischoff, halusi kuulla, miten naiset elävät luostarissa ja 

hänkin syytti heitä hurskastelusta. Väittelyä edes takaisin riitti, kunnes apulainen sanoi: 
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”Meitä ei ole pakotettu [luostarielämään]. Jos ette anna meidän elää kaupungissanne niin kuin 

edesmenneet äitimme, antakaa meidän lähteä yhdessä ilman vaaraa.” Bischoff tarjosi, että 

naiset voitaisiin saattaa takaisin perheidensä luokse, jos he eivät haluaisi jäädä kaupunkiin ja 

elää niin kuin he. Kaupungissa kasvaneet ja siellä opiskelleet eivät kuitenkaan saisi lähteä, ja 

hän halusikin puhua niin sisar Coletten kuin sisar Jussien kanssa, koska heillä molemmilla oli 

sukulaisia seurueessa. Apulainen antoi siihen luvan, kunhan kukaan ei tekisi elettäkään 

samaan kuin Blaisinen kanssa, koska he eivät jakaneet hänen aikomuksiaan.140 

Reformoiduilla ei ollut halua antaa nunnien jatkaa elämäänsä eristyksissä, vaan tarjoukset 

sisälsivät aina sen, että he joutuisivat erilleen toisistaan ja todennäköisesti maalliseen 

elämään. 

Mukana seurueessa oli Jussien mukaan ”nunna, joka oli väärä, ryppyinen abbedissa, 

jolla oli paholaisen kieli”, eli Marie Dentiére. Kirjoittajan mukaan nainen sekaantui 

saarnaamiseen ja turmeli hurskaita ihmisiä. Hän etsi erityisesti Colettea, joka kuitenkin 

vastasi, ettei ole se, jonka hän tahtoo. Muutkin nunnat vain loukkasivat häntä. Jussie kirjoitti, 

ettei Dentiére kiinnittänyt huomiota loukkauksiin, koska halusi turmella heidät. Hän kertoi 

nunnille: ”Jos tietäisitte miten hyvä on olla aviomiehen vierellä ja kuinka miellyttävää se on 

Jumalalle! Minäkin elin pitkään samassa pimeydessä ja tekopyhyydessä kuin te.” Väärät ja 

petolliset sanat järkyttivät Jussien mukaan sisaria suuresti. Hän kirjoitti, että sanomalla näitä 

iljettäviä asioita, nainen ajatteli saavansa sisaret puolelleen.141 Jussie ei selvästi pitänyt 

Dentiérestä, joka oli vastoin kaikkia hänen arvojaan, valansa hylännyt ja muita käännyttävä 

luopio. Jussien kuvaus korosti muiden nunnien hurskautta, sillä he eivät kuunnelleet entistä 

abbedissaa. 

Pyhän Klaaran abbedissa uskoi Viretiä, joka halusi puhua erityisesti Coletten kanssa, 

kun hän sanoi, ettei tarvitse huolehtia, sillä ei ollut aikeissa vahingoittaa häntä. Colettelta 

kysyttiin, eikö hänkin haluaisi tehdä niin kuin Blaisine ja kuinka he tietävät, että häntä 

kohdellaan huonosti, sillä hän ei ollut yhtä hyvää sukua kuin muut. Sisar vastasi häntä 

kohdeltavan yhtä hyvin kuin abbedissaa, ja haluavansa jatkaa taivaallista palvelusta pyhässä 

seurassa. Hänet yritettiin vakuuttaa siitä, että jos hän lähtisi nunnien mukana, hänet 

hylättäisiin matkalla tai laitettaisiin palvelijaksi, koska nunnien olisi palattava perheidensä 

luokse. Reformoidut lupasivat, että Colette pääsisi palaamaan perheensä luokse ja he 

varmistaisivat hänelle hyvän liiton. Kun se oli sanottu, kaksi häijyä vartijaa tarttui sisareen ja 
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veti voimallisesti pois. Colette heitti itsensä abbedissan syliin ja armoille, ja vahvat sisaret 

vetivät hänet turvaan. Apulainen käski reformoidut ulos, sillä he eivät saisi yhtäkään heistä 

mukaansa, vaikka he kaikki kuolisivat siihen paikkaan.142 

Jeanne de Jussie sai osansa reformoitujen vaikuttamisyrityksistä. Claude Bernard, 

Jacques Bernardin veli, luennoi sairaana olevalle Jussielle. Hänellekin luvattiin hyvä liitto ja 

kerrottiin kuinka hän oli yhtä tärkeä kuin Genevessä syntyneet tytöt. Jussie kirjoitti 

sanoutuneensa irti reformoidusta sedästään, joka halusi hänet pois luostarista, ja samalla 

julistaneensa, ettei neuvostonkaan tarvitse huolehtia hänestä, sillä hän ei ole geneveläinen 

eikä haluaisikaan olla. Hän sanoi luopuneensa kaikesta Jumalan vuoksi ihan omana 

ratkaisunaan. Kurja mies imarteli ja antoi lempeitä varoituksia, ja sitten niin irstaita ja 

inhottavia, ettei Jussie halunnut muistella niitä eikä rohjennut niitä kirjoittaakaan. Bernard 

sanoi myös taas kaikkia nunnia korruptoituneiksi. Jussie sanoi hänelle: ”Mene pois, sillä 

raivostut minua ja tukahdutat sydämeni haisevalla hengitykselläsi; on yhtä hyödyllistä 

saarnata minulle kuin kirnuta sappea yrittäen saada siitä voita.” Lopuksi mies vielä vakuutti, 

että Jussie tulisi muuttamaan mielensä, ja Jussie, ettei tekisi niin ikinä. Lopulta reformoidut 

lähtivät. Jussie kirjoitti, ettei edes tallettanut kaikkea, mitä reformoidut sanoivat ja tekivät, 

sillä paperia olisi tarvinnut pinoittain.143 Molemmat nuoret nunnat puolustivat itseään 

esimerkillisesti, ja monipuolisesti. Reformoidut sen sijaan Jussien mukaan huijasivat, 

uhkailivat ja haukkuivat saadakseen haluamansa. 

Joitain päiviä myöhemmin ”kurja raukka kieroutunut nainen palasi viheliäisen siskonsa 

kanssa”. Jussie kuvasi Blaisinen näyttävän enemmän juopuneelta ja irstaalta kuin tavan 

prostituoitu. Tällä kertaa Blaisine oli väittänyt neuvostolle nunnien vanginneen hänet, ja 

luutnantti kuvasi heidän käyttäytyneen kuin murhaajien ja varkaiden. Abbedissa ihmetteli, 

miten he olisivat voineet kahlita hänet, kun luostarissa ei ollut kahleita eikä vankilaa. 

Luutnantin vastaus oli: ”Me uskomme häntä enemmän kuin teitä, koska hän puhuu totta”. 

Apulainen sanoi, ettei Blaisinea rangaistu kuin tarvittava määrä kehittymisen kannalta, mikä 

oli aivan normaali tapa. Blaisinea pyydettiin sen jälkeen puhumaan itse, ja hän esitti useita 

väitteitä, jotka apulainen kumosi taidokkaasti. Lopulta hän puhui Blaisinen pussiin, kun hän 

syytti sisaria epäsovusta. Apulaisen mukaansa epäsopu johtui vain hänestä itsestään, sillä hän 

ei etsinyt samalla tavalla nöyränä apua kuin muut nunnat. Jussien mukaan hän sanoi, että voisi 

puhua luostarista pahaa vain valehtelemalla. Lopulta kaikki olivat hermostuneet 

 
142 Jussie, 152–153. 
143 Jussie, 153–154. 



51 

 

kuuntelemaan Blaisinea ja luutnantti käski näyttää vankilan. Jussie kirjoitti, ettei löytynyt 

kuin miellyttävä huone, mikä yllätti reformoidut. Blaisine yritti myös saada puhua ”rakkaiden 

seuralaistensa” kanssa, joihin Jussie myös lukeutui, mutta sillä ei ollut vaikutusta nunniin. 

Puhe palasi takaisin myötäjäisiin, jotka kaikki kuusi sovittelijaa sanoivat kuuluvan Blaisinelle. 

Hän kulki läpi luostarin valiten mitä halusi ja Jussie kuvasi häntä julkeammaksi kuin 

tavallinen prostituoitu. Jussie kuvasi, miten suuren vastustuksen ja vaivan jälkeen luterilaiset 

naiset lähtivät, ja sisaret jäivät murehtimaan ja määrättömään pelkoon.144 Nunnille oli kova 

paikka, kun yksi heistä hylkäsi heidät ja kääntyi heitä vastaan. Jussie ei säästellyt sanojaan 

kuvatessaan entistä toveriaan, vaan osoitti kaikin keinoin hänet valehtelijaksi ja kauhisteli 

hänen julkeuttaan. ”Tavallinen prostituoitu” toistui useampaan kertaan osoittamassa miten 

alas Blaisine oli vajonnut. 

Heti seuraavana lauantaina Jussie kirjoitti tapahtuneen säälittävä ja huomattava asia, 

jota ei ollut koskaan tehty nunnille. Luutnantti palasi luostariin 18 suurimman vääräuskoisen 

kanssa. Mukana oli Claudine Levet (–1562), nainen, jonka Jussie kuvasi sekaantuneen 

saarnaamiseen ja evankeliumin levittämiseen. Nunnat pakenivat jälleen kirkkoon pyytämään 

apua Herralta. Tuo paholaiskielinen nainen aloitti saarnaamisen välittömästi, kun reformoidut 

kehottivat. Jussien mukaan hän ei osannut vaan saarnasi loukaten pyhimyksiä, neitsyyden 

asemaa ja täydellistä omistautumista, sekä monia muita asioita, joita Jussie ei aikonut toistaa 

säädyllisyyden vuoksi. Levet ylisti avioliittoa ja muistutti kaikkien apostolien olleen 

naimisissa, ja kuinka Paavali itse korosti avioliittoa145. Jussie sanoi hänen vääristelleen 

Raamattua ja muuttavan ”makean hunajan kitkeräksi myrkyksi.” Apulainen pyysi lopulta, että 

”hölmö” vietäisiin pois, koska kaikki olivat kauhuissaan. Reformoidut puolustivat naista, 

koska heistä hän oli pyhä ihminen, jonka hunajaiset saarnat käännyttivät ihmisiä. Sanailu 

jatkui jonkin aikaa, kunnes luutnantti julisti, että he olivat päättäväisi löytämään mitä nunnilla 

oli sisimmissään ja sanoi: ”Teemme kanssanne minkä näemme oikeaksi”. Hän myös kehotti 

tulemaan heidän mukaansa hyvällä, tai he tulisivat pahalla.146 Reformoidut jaksoivat tuoda eri 

saarnaajia yrittämään sisarien käännyttämistä. Jussie ei selvästi kunnioittanut naisia, jotka 

olivat hänen sanojensa mukaan sekaantuneet saarnaamiseen. Hän myös osoitti kaikki kohdat, 

missä he menivät pieleen. Lopulta reformoidut alkoivat taas uhkailla nunnia. 

 Sisarten tuska oli jälleen suurta. Kaikkien nunnien paikallaolo varmistettiin, minkä 

jälkeen reformoidut jakaantuivat kahtia. Puolet jäivät vahtimaan nunnia, ja puolet menivät 
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nunnien kuulusteluihin todistajiksi. Ensimmäisenä he erottivat joukosta abbedissan, joka 

huusi mieluummin kuolevansa kuin joutuvan eroon sisarista. Apulainen valitti: ”oi äiti, kuka 

vahtii lampaitasi, kun paimen on ensimmäinen, joka viedään pois?” Reformoidut eivät 

lientyneet kyynelien ja pyyntöjen edessä. Abbedissaa kuulusteltiin pitkään, minkä jälkeen 

hänet vietiin keittiöön eikä takaisin toisten luokse. Seuraavaksi he tulivat hakemaan apulaista, 

ja Jussien mukaan nunnien kärsimystä kasvattaakseen, eivät kertoneet mitä olivat tehneet 

abbedissalle. Jussie kirjoitti miten apulainen pyysi mieluummin tappamaan itsensä kuin 

erottamaan hänet sisarista. Reformoidut vastasivat, etteivät ole murhaajia vaan kaikkien on 

tultava vuorollaan, jotta tietävät mitä tehdä nunnille. Jussie sanoi, että oli mahdotonta kuvata 

kaikkea sitä kärsimystä, mikä nunnien keskuudessa oli.147 Reformoitujen käytös nunnia 

kohtaan oli jopa julmaa, sillä he olivat moneen kertaan pyytäneet, ettei heitä erotettaisi 

toisistaan. Jussien mukaan toiminta oli tahallista ja tarkoituksena nimenomaan lisätä 

kärsimystä. 

Apulainen kehotti lähtiessään nunnia rohkeuteen. Luutnantin edessä ollessaan hän näki 

Hemmen ja Levetin todistajina, ja pyysi, että heidät vietäisiin pois, koska heidän edessään hän 

ei sanoisi mitään. Naiset vihastuivat siitä, ja Hemme sanoi: ”Mitä tehopyhyyttä! Hän ei ole 

häpeissään teidän miesten keskuudessa olosta, mutta ei voi nähdä meitä naisia!” Luutnantti 

kuitenkin suostui pyyntöön, koska halusi kuulla kaikkia. Naiset poistuivat ja menivät 

kirkkoon tarkoituksenaan käännyttää muita. Nunnat kuitenkin torjuivat Hemmen ja 

haukkuivat häntä samalla hulluksi, hölmöksi ja valehtelijaksi. Jussien mukaan Hemme 

suuttui, kun ketään ei kiinnostanut.148 

Nunnia vahtimaan jääneiden joukossa ollut mies sanoi nunnille, että näin toimittiin vain 

koska Blaisine oli sanonut heidän haluavan pois luostarista. Kaupunki ei antaisi heidän 

poistua ennen kuin oli yritetty pelastaa kaikki pelastettavissa olevat. Sisaret rauhoittuivat 

tiedosta hieman, koska jos jokainen saisi päättää itse, eron aika ei ollut vielä, sillä jokainen 

osoitti suurta päättäväisyyttä. Sillä välin abbedissa ja hänen apulaisensa tapasivat keittiössä 

riemuiten, vaikkakin huolissaan jäljellä olevista sisarista.149 

Jussie tiivisti kuulustelut seuraavasti: Vanhoilta nunnilta kysyttiin uskosta kasteeseen ja 

heidän muista uskomuksistaan, sekä miten olivat eläneet puhtaasti. Lisäksi kysyttiin Blaisinen 

kohtelusta ja pitivätkö he nuoria siellä väkisin. Heitä pyydettiin näyttämään luostarin aarre ja 
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kysyttiin miksi eivät etsineet ykseyttä heidät pitkään elättäneen kaupungin kanssa, ja mitä he 

aikoivat tehdä. Nuorille tarjottiin aviomiehiä ja avioliitto, kuulustelijoille olisi turvallista 

esittää salaiset toiveet. Lisäksi muutakin, mutta niitä ei kannattanut Jussiesta kirjoittaa ylös, 

sillä niistä lukeminen olisi kamalaa ja vaikeaa. Jussie kuitenkin kirjoitti miten Jumala ja Pyhä 

Henki toimivat, ja kaikki vastasivat kuin olisi sama sydän ja sama ääni, huolimatta siitä, 

etteivät tienneet mitä toiset sanoivat kuulustelijoille. Kuulustelijat poistuivat ärtyneinä ja 

epäuskoisina. Nunnat olivat tyytyväisempiä ja rohkeampia ollessaan taas yhdessä.150 

Reformoidut olivat hyvin perusteellisia yrittäessään selvittää nunnien aikomuksia. Se jäi 

kuitenkin reformoitujen näkökulmasta yritykseksi, sillä Jussien mukaan kaikki olivat 

yksiäänisesti samaa mieltä siitä, että he haluaisivat elää niin kuin tähänkin asti. 

Luutnantti palasi heti seuraavana päivänä joukon kanssa ja mukana oli kaksi sovittelijaa 

vaatimassa ”luopiolle” osuuttansa. Apulainen pyysi, että reformoidut uskoisivat heidän 

sovittelijoitaan, joille nunnat kertoisivat aikeensa rehellisesti. Hemmen sovittelijat pyysivät 

nunnia kertomaan asiat heille, ja olemaan olematta ristiriitaisia. He olisivat halunneet puhua 

yksitellen kaikkien kanssa, mutta sisaret sanoivat kuin yhdestä suusta, että uskokaa apulaista, 

hän puhuu totta. Jussien mukaan apulainen tiedotti Blaisinen olleen köyhin nunna, joka oli 

koskaan tullut luostariin. Taas seurasi väittely, koska vastapuoli ei uskonut nunnia. Katoliset 

sovittelijat tajusivat, etteivät ”kierot ihmiset” uskoisi totuutta ja kysyivät, mitä nunnat 

aikoivat. Apulainen sanoi ”Jumalan inspiroimana”, että jos heidän annettaisiin poistua ja heitä 

suojeltaisiin, he luovuttaisivat kaiken luostarin omaisuuden. Sovittelijat pitivät tätä hyvänä 

ratkaisuna, vaikka nunnien poistuminen olisikin kaupungin jäljellä oleville katolisille 

tuskaisaa, mutta vielä kamalampaa olisi, jos nunnat kohtaisivat väkivaltaa. Sovittelijat 

kertoivat ratkaisun paikallaoleville herroille sanoen: ”Hienot naiset, jotka eivät oikeasti ole 

teille rahaa velkaa, ovat valmiita antamaan teille kaiken mitä heillä on ja lähtemään jonnekin 

muualle.” Luutnantti kysyi mihin nunnat menisivät, apulainen vastasi Jussien mukaan vain, 

että minne Jumala johdattaisi. Hän pyysi ainoastaan, että heidät saatettaisiin turvallisesti ulos 

kaupungista.151 Reformoidut näyttäytyvät hyvin ahneina, sillä nunnia kuunneltiin vasta, kun 

he olivat valmiita luovuttamaan omaisuutensa. Katoliset olivat edelleen nunnien puolella, ja 

surkuttelivat heidän mahdollista lähtöään. 

Luutnantti epäröi vielä ja kysyi miten tehtäisiin omaisuuden suhteen, jos muita sisaria 

haluaisi jäädä Geneveen. Sisaret vastasivat yhteen ääneen haluavansa pois, jotta voisivat 
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palvella Jumalaa. Jussie kirjoitti, että apulainen ilmoitti heidän lähtevän jo seuraavan aamun 

koittaessa, ja ottavansa mukaansa vain viittansa, takkinsa ja huivinsa. Syndikaatti suostui heti, 

mutta muutama reformoitu vastusti, sillä heidän mielestään Blaisinen tuli saada haluamansa 

ensin. Apulainen vastasi: ”Teidän tulisi olla tyytyväisiä sillä jätämme teille luostarin ja sen 

arvokkaat huonekalut ja tarvikkeet, jotka siellä ovat.” Reformoidut väittivät, että nunnat 

olisivat jo vieneet parhaat päältä, mutta apulainen muistutti, että oli varmistettu, ettei se ollut 

mahdollista. Sen jälkeen reformoidut ottivat kaikki avaimet ja tutkivat luostarin. He olivat 

oikein tyytyväisiä nähtyään kaiken. Nunnille jäi viimeiseksi yöksi käyttöön vain ruokasali ja 

sairastupa, kaikki muu lukittiin.152 

Nunnille luvattiin, että saisivat pakata tarpeelliset varusteet ja että he saisivat käyttöönsä 

kahdeksan kärryä ja heidät saatettaisiin turvallisesti kaupungin rajojen yli. Jussie kuvasi 

nunnien viettäneen levottoman yön valittaen tuskasta ja työssä, sillä apulainen ohjeisti heitä 

olemaan valmiita miesten saapuessa. Hän myös neuvoi heitä kulkemaan käsikkäin tiiviisti 

parijonossa, ettei kukaan voisi erottaa heitä toisista. Neuvoihin kuului myös täysi hiljaisuus, 

aivan sama mitä reformoidut sanoisivat. Nunnien sovittelijat saapuivat ja kehottivat 

lähtemään nopeasti, mistään välittämättä. Kaupungin nuoret miehet suunnittelivat tulevansa 

yöllä paikalle ja käyvänsä nunnien kimppuun. Heillä ei ollut myöskään aikomuksia päästää 

ainakaan nuorimpia nunnia pois kaupungista. Sovittelijat olivat kuulleet sen hyviltä vartijoilta, 

jotka eivät olisi saaneet puhua.153 Nunnien elämä oli kääntynyt täysin ylösalaisin, ja he saivat 

vielä kuulla, ettei se riittänyt joillekin. 

Sovittelijoiden lähdettyä saapuivat toiset nunnien vihollisten ja luopion siskon kanssa. 

Hemme meni suoraan nunnien vaatenyyteille vakuuttuneena siitä, että veisivät kaiken ja 

jättäisivät Blaisinen puille paljaille. Apulainen muistutti siitä mitä oli luvattu, ja toivoi, että he 

lähtisivät, kun oli vielä aikaista eikä paljoa ihmisiä lähtöä todistamassa. Ennen lähtöä 

abbedissa apulaisineen vielä varmisti notaarin kirjoittamat paperit. Sopimus oli, että Blaisinen 

osuuden jälkeen loput palautettaisiin nunnille, mutta Jussien mukaan he eivät koskaan saaneet 

mitään. Luottavaisina he kuitenkin olivat pakanneet vain kevyimmät vaatteensa ja 

rukouskirjansa. Luvattuja kärryjä ei ollut ja Jussie arveli syyksi sitä, etteivät reformoidut 

aikoneet antaa heidän ottaa mitään mukaansa.154 Sisaret luottivat reformoituihin kerta toisensa 

jälkeen, vaikka Jussien mukaan he olivat jo monta kertaa pettäneet niin pienet kuin suuretkin 

lupaukset. 
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Yksi hyvistä miehistä kuiskasi apulaiselle, että olisi syytä kiiruhtaa, sillä hänen veljensä, 

joka oli reformoitujen kapteeni, oli kertonut ainakin 500 ihmisen vannoneen nunnille 

kadotusta, heidän erottamistaan ja etteivät he pääsisi kaupungista. Jussien mukaan hän sanoi: 

”Teidän on uskottava, että tällä hetkellä Jumala hallitsee näiden herrojen sydämiä, ja he 

johdattavat teidät turvallisesti ulos kaupungista.” Jussie kirjoitti nunnien yrittäneen poistua 

mahdollisimman salaisesti, mutta sana levisi ja ihmisiä kokoontui seuraamaan tilannetta. 

Ihmisjoukon nähdessään apulainen polvistui syndikaatin eteen ja pyysi määräystä, ettei 

kukaan saisi puhua heille tai koskea heihin, koska he olivat vannoneet lähtevänsä 

hiljaisuudessa, ja jotta mahdolliset levottomuudet vältettäisiin. Syndikaatti suostui 

välittömästi ja vakuutti, ettei tarvinnut pelätä sillä koko kaupunginkaarti olisi mukana ja hän 

itse suojelisi nunnia. Hän määräsi, että mikäli kukaan sanoisi nunnille mitään, hyvää tai 

pahaa, joutuisi välittömästi teloitettavaksi. Monet katoliset lähtivät kaupungista samoihin 

aikoihin, koska ”--kaikki hyvyys ja valo häviää tänään--”. Nunnat eivät halunneet poistua 

kääntöikkunan kautta, koska eivät kestäneet tuhoa, joka oli tapahtunut kirkolle, vaan he 

poistuivat luostarin oven kautta.155 Lyhyen kronikan läpi Jussie muistutti, että nunnien 

puolella oli aina ihmisiä, jotka olivat valmiita auttamaan heitä. Yksi vartijoista kehotti 

kiiruhtamaan ja syndikaatti oli valmis määräämään poistumista häiritsevät teloitettavaksi, toki 

varmasti yhtä paljon tilannetta itselleen helpottaakseen kuin nunnien hyväksi, sillä syndikaatit 

eivät olleet enää katolisia. 

Poistumisen hetkellä tapahtui Jussiesta ihailtava asia, joka vahvisti entisestään, ettei 

Jumala hylännyt omiaan. Ihmiset liikuttuivat niin kovasti nunnat nähdessään, että heistä tuli 

uskollisia suojelijoita, jotka suojelivat heitä vääräoppisilta vihollisilta. Syndikaatti kutsui 

lisäksi vahvoja miehiä auttamaan heikoimpia nunnia. Jussie myös piti hyvänä asiana sitä, että 

jousimiehet olivat suojelemassa syndikaatteja, sillä geneveläiset olivat tukkineet kadun 

tarkoituksenaan erottaa nuoret sisaret joukosta. Yksi miehistä joukossa kuiskutteli nunnalle, 

mistä apulainen tiedotti välittömästi syndikaattia. Jussien mukaan Jumala teki miehestä 

vihaisen, ja hän vannoi, että jos yksikään mies liikkuisi, niin hänet mestattaisiin armotta. Hän 

myös ohjeisti jousiampujia tekemään velvollisuutensa tarvittaessa. Jussie kirjoitti Jumalan 

saaneen heidät olemaan peloissaan ja väistämään, aivan kuin uhkailu ei olisi itsessään 

riittänyt. Viimein joukko saapui sillalle, joka merkitsi kaupungin rajoja. Jotkut reformoidut 

kysyivät pilkaten missä on nunnia vastaanottavat aateliset ja teltat. Jotkut ilkkuivat ”Kuka 
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suojelee sinua Geneve? Menetät valosi!” Jussien mukaan hyvät ihmiset kuitenkin itkivät 

katkerasti, ja jopa joukkoa johtanut syndikaatti harmitteli. Hän totesi itsekseen kuin Kaifas 

(Joh. 11:49–51): ”Hah, Geneve, olet menettävä kaiken hyväsi ja valosi!”156 Jumala ja hyvät 

ihmiset pysyivät nunnien rinnalla. Vaikka reformoidut uhkailivat ja pilkkasivat, nunnat eivät 

olleet vaarassa. Monet surivat Jussien mukaan heidän lähtöään, myös yksi niistä, jotka lähtöä 

olivat olleet mahdollistamassa. 

Lopulta nunnat olivat yksin sillalla tietämättä, minne mennä, koska kukaan 

kaupunkilainen ei ollut uskaltanut sitä ylittää Savoijin herttuan miesten pelossa. Sillan toisella 

puolella katolinen mies tarjosi naisille suojaa majatalossaan, kunnes herttua voisi lähettää 

apua. Nunnat eivät kuitenkaan kokeneet turvalliseksi jäädä niin lähelle kaupunkia. Mies ei 

suostunut kuitenkaan opastamaan heitä eteenpäin ennen kuin olisi ruokkinut nunnat. Jussie 

totesi: ”Siinä totuus nunnaparkojen säälittävästä lähdöstä.”157 

Nunnat poistuivat pian majatalosta, kun munkki tuli hakemaan heitä kärryjen kanssa. 

Lähtiessä he huomasivat useamman sadan reformoidun tarkkailevan tilannetta, mutta Jussie 

kuvasi Jumalan armoksi, etteivät he tehneet mitään. Nunnat olivat kuitenkin säikkyjä 

matkalla, sillä he olivat olleet ikänsä luostarissa. Nunnat otettiin kaikkialla hyvin vastaan ja 

heitä kohdeltiin ruhtinaallisesti, sillä Savoijin herttua oli ohjeistanut, että heitä pitäisi kohdella 

kuin häntä itseään. Jussien mukaan geneveläiset katuivat ajaneensa nunnat pois kuultuaan, 

miten hyvin heitä kohdeltiin muualla ja miten tyytyväisiä sisaret olivat päästessään eroon 

Geneven taudista. He suunnittelivat aseisiin tarttumista ja nunnien takaisin ryöstämistä. 

Paroni, joka sillä hetkellä majoitti nunnia, kuuli siitä ja piti tarkkaa vahtia. Hän taltutti 

vakoojat Jussiesta oikeudenmukaisesti. Reformoidut yrittivät muutamaan kertaan häiritä 

nunnien matkaa, mutta aina löytyi puolustajia, jotka karkottivat heidät. Viimein klarissalaiset 

saapuivat Annecyyn, Savoijin herttuan tarjoamaan luostariin, ja pystyivät taas eristäytymään 

järjestönsä sääntöjen mukaan, vaikka ensimmäinen talvi olikin hankala. Lopuksi Jussie vielä 

kirjoitti Savoijin huoneen viimeiset kuulumiset. Herttuapari ehti luovuttaa luostarin nunnille 

ja muutenkin avustaa heitä, ennen kuin Jussien mukaan geneveläisten takia maat valtasivat 

”jotkut saksankieliset luterilaiset ja pakottivat kirottuun vääräoppisuuteen.” Jussie aloitti 

Lyhyen kronikan ylistämällä herttuaa, niin hän myös sen lopetti, sillä hän koki Pyhän Klaaran 

luostarin nunnien olevan hänelle ja hänen vaimolleen suuressa kiitollisuudenvelassa.158 

Vaikuttaisi siltä, että reformoidut eivät olleet ainoastaan tyytyväisiä päästessään nunnista 

 
156 Jussie, 169–171. 
157 Jussie, 171–172. 
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eroon, vaan jotain jäi vielä hampaankoloon, sillä he yrittivät häiritä nunnien matkaa useita 

kertoja eri tavoilla, mikä sai heidät näyttämään pikkumaisilta ja katkerilta. Hyvät ihmiset 

olivat kuitenkin nunnien puolella, ja mitään isompaa ei sattunut, vaikka nunnat joutuivatkin 

pysymään varuillaan. Reformoitujen kuvaus on räikeässä ristiriidassa siinä, miten Jussie ylisti 

herttuaparia, jotka auttoivat nunnia hädän hetkellä. 

 

 

 
158 Jussie, 172–188. 
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IV Johtopäätökset 
Lyhyen kronikan alusta asti on selvää, että Jeanne de Jussie suhtautui reformoituihin ja 

katolisiin hyvin eri tavoilla. Hän ylisti esimerkiksi paavia ja katolista herttuaa, mutta 

reformoidut kapinalliset olivat häijyjä. Ero ”meidän” ja ”muiden” välillä alkoi muotoutua 

välittömästi, tuoden toiseuttamisen mukaan tekstiin heti. Jussie ei säästellyt sanojaan, kun oli 

kyse reformoiduista. Erilaiset herjaukset ovat kiinteä osa Lyhyttä kronikkaa. Reformoidut 

olivat uskottomia koiria, luopioita, viheliäitä, pettureita, saatanallisia ja niin edelleen. 

Kaksinaismoralismi tulee selkeästi esiin verratessa, miten Jussie kuvasi katolisia. Katoliset 

olivat aina hyviä, uskollisia ja rohkeita. Kovat toimet reformoituja kohtaan olivat Jussiesta 

oikeutettuja esimerkiksi, kun ruttoa levittäneitä rangaistiin.  

Reformaattorit saivat tuta Jussien kynästä. Harhaoppi oli rikkaruoho, joka villiintyi ja 

saattoi puskea uudelleen pintaan niin kauan, kun reformaattorit saivat levittää sanomaansa. 

Martin Luther oli kaiken pahan alku ja juuri, ja hänestä käytettiin kovia ja tuomitsevia sanoja. 

Jussiesta Luther oli herättänyt henkiin harhaoppeja ja virheitä, jotka olisivat saaneet unohtua 

historiaan. Hän oli myrkyn levittäjä, joka saastutti kaikki kuningaskunnat. Reformaation 

alullepanijana Jussie piti Lutheria niin inhottavana, että oli oikein hävittää hänen ruumiinsa 

polttamalla. Kronikassa ei jäänyt epäselväksi, että Jussie halveksui erityisesti valansa 

häpäisseitä munkkeja, nunnia ja pappeja, joista ensimmäinen Luther oli. Hän oli alas 

vajoamisellaan altistanut muutkin pyhän valan tehneet häirinnälle. Jussie oli valmis 

myöntämään katolisen kirkon ongelmat, mutta ei nähnyt reformaatiota oikeana ratkaisuna 

siihen. Muita valansa pettäneitä hän kuvasi luopioiksi ja pettureiksi, ja ulkonäöltään 

turmeltuneiksi. Naimisiin menneet papit ja munkit olivat epäkiitollisia ja epäkunnioittavia 

pyhää kutsumusta kohtaan. 

Lutheria enemmän Jussien hampaissa oli Guillaume Farel, sillä saarnaaja vaikutti 

suoraan Jussien ja muiden nunnien elämään. Häneen liitettiin jatkuvasti sellaisia termejä kuin 

kirottu, viheliäinen röyhkeä ja petollinen. Geneven ollessa vielä katolinen ja katolisten 

uhatessa Farelin henkeä, hän ei saanut armoa Jussielta. Jussien kaksinaismoralismi näyttäytyy 

selkeästi, kun Farelin kuvausta verrataan siihen, miten Guy Furbitya kuvataan. Furbity saapui 

jo enemmistöltään reformoituun Geneveen, tarkoituksenaan käännyttää kaupunki takaisin 

katoliseksi. Aivan samoin kuin Farel saapui katoliseen Geneveen tarkoituksenaan 

vakiinnuttaa reformaation asema. Katolinen saarnaaja oli rohkea uskonsa puolustaja, 

reformoitu saarnaaja petollinen valehtelija. Saarnaajat yritettiin saada väittelemään toisiaan 

vastaan, mutta Furbity kieltäytyi joka kerta sanoen, ettei käyttäisi taivaallista tietämystään 
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niin alhaisen miehen edessä, mistä taas Farel suuttui. Jussien kuvauksessa katolinen saarnaaja 

oli ihailtava, omaa tietämystään arvostava ihminen. Reformoitu taas alhainen mies, joka ei 

kestänyt arvostelua. Furbity kärsi niin esimerkillisen arvokkaasti reformoitujen käsissä, että 

häntä Jussie vertasi Jeesukseen. 

Naissaarnaajat näyttävät loukanneen Jeanne de Jussieta erityisesti. He olivat 

sekaantuneet saarnaamiseen ja vielä puhuivat väärin. He vääristelivät Raamattua ja 

mainostivat avioliittoa, väittäen nunnien elävän pimeydessä. Nimenomaan naisilla oli 

paholaismainen kieli, jolla he levittivät myrkkyä. Vastaavasti Jussie ihaili katolisia naisia 

heistä vastuussa olevien miehien vastustuksesta huolimatta pysyivät niin sanotussa oikeassa 

uskossa ja olivat sitä valmiita puolustamaan. Naisten kokema väkivalta varmasti lisäsi niin 

Jussien kuin muidenkin nunnien kokemaa pelkoa reformoituja kohtaan. Naissukupuolta Jussie 

piti uskossaan kestävämpänä kuin miehiä. 

Jussien tekstissä näkyykin jatkuvasti kaikuja pelosta. Reformaatio uhkasi suuresti 

nunnien asemaa, sillä heidät haluttiin ulos luostareista ja naimisiin. Luostarit hoitivat 

talouttaan ja johtamistaan itsenäisesti, myös nunnaluostareissa. Ne olivat ainoita paikkoja, 

joissa naisilla oli mahdollisuus lukea ja kirjoittaa ja päästä johtavaan asemaan. Yleisesti 

tällaiset asiat nähtiin naisille epäsopivana ajanvietteenä sen lisäksi miten mahdottomia ne 

olivat. Lisäksi on tärkeä huomata, että luostarilupaus oli monille, ja Lyhyen kronikan 

tapauksessa Jussielle, myös aidosti tärkeä pyhä vala, jota ei haluttu rikkoa. Reformoitujen 

ilmoitukset siitä, että nunnat haettaisiin pois luostarista ja naitettaisiin, oli nunnille pääasiassa 

pelottava asia. Myös seksuaalisen väkivallan pelko oli osa Pyhän Klaaran nunnien elämää. 

Välikohtausten jälkeen Jussie vakuutti kovasti, ettei kehenkään ollut kajottu, vaikka kyse olisi 

ollut vain huhutusta suudelmasta. 

Raamattua käytettiin molemmin puolin vahvistamaan sanomaa. Reformoitujen käsissä 

se oli hunajaa, joka oli muuttunut kitkeräksi myrkyksi. Katoliset taas käyttivät Raamattua aina 

oikein ja Jussie usein riemuitsi, kun esimerkiksi abbedissan apulainen oli vastannut 

reformoiduille evankeliumia hyödyntäen. Nunnat olivat usein kauhuissaan siitä, miten 

evankeliumia vääristeltiin ja sanoja kieputettiin reformoitujen käsissä. He saivat lohtua, kun 

omansa vastasivat sitä oikein käyttäen. Raamatun käyttöön suhtautuminen on yksi selkeimpiä 

kohtia, joissa Jussien tiukasti katolisten puolella oleminen näkyy. 

Jussie kuvasi useita kertoja miten katoliset olivat teoistaan ja toimistaan huolimatta 

esimerkiksi hienoja ja uljaita. He eivät olleet koskaan äkkipikaisia tai suuttuneet vaan olivat 

valmiita uhraamaan itsensä uskonsa puolesta. Mies, joka oli juossut keskelle reformoituja 

valmiina tappamaan, oli silti viaton mies ja marttyyri. Vastaava toistuu läpi tekstin. 
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Räikeimpiä esimerkkejä ovat ne, joissa katolisen vangitsemiseen voisi liittyä poliittiset 

motiivit, mutta Jussie vakuutti lukijalle kyseessä olevan uskon takia vainottu henkilö. 

Jeanne de Jussien kuvaukseen vaikutti voimakkaasti se, kenestä hän kirjoitti. Katoliset 

olivat hyviä ja luotettavia, reformoidut petollisia ja ilkeitä. Katolisille oli sallittu asiat, jotka 

reformoitujen tekemänä olivat häpeällisiä ja jopa rangaistuksen arvoisia. Hän siis toiseutti 

reformoidut alistaen heidät vain pahantekijöiksi ja esitti heidät aina negatiivisessa valossa. 

Lyhyt kronikka on teksti, josta on vain vähän modernia tutkimusta, joten sen 

jatkotutkimusmahdollisuuksia on monia. Jo pelkästään toiseuttamisen teemaan keskittyminen 

voisi olla antoisaa. Tekstistä myös herää kysymyksiä siitä, miten Jussien kuvaus vertautuisi 

muihin aikalaisteksteihin, sillä hän on selvästi puolueellinen kuvaaja. Lisäkysymyksiä 

tekstille voisi olla esimerksi oliko vain katolisuuden takia vangitut sitä oikeasti vai oliko 

muita motiiveja? Toimivatko reformoidut täysin yllykkeettä? Pro gradu -työni voi myös 

toimia apuna jollekin, joka osaa ranskaa ja haluaa tutkia Kronikkaa, sillä tiivistelmäni ansiosta 

tekstiin on helpompi päästä sisään. 
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