
RAKENTAVA KERTOMUS KOLMEN JUUTALAISTYTÖN KÄÄNTYMYKSESTÄ

Kolme preussinmaalaista juutalaistyttöä halusi koko sydämestään ja vakaasti harkiten kääntyä 
kristinuskoon. He ilmoittivat kääntymishalustaan heinäkuussa vuonna 1715 Berliinissä. 
Siinä yhteydessä nousi kysymyksiä, voidaanko heidät huostaanottaa ja kasvattaa kristinuskoon 
loukkaamatta vanhempien oikeuksia ja voidaanko toimia suorastaan vanhempien oikeuksia 
vastaan.

Berliinissä heinäkuun puolivälissä 1715 tuli kolme juutalaistyttöä evankelisluterilaisen saarnaajan, 
maisteri Heinrich Kahmannin kotiin. Tämä maisteri Kahmann toimi pappina Berliinin Pyhän Marian
kirkossa.
Tytöt olivat nimeltään Sprintz, Güttel ja Esther. Heidän vanhempansa oli juutalainen aviopari, Isaac
Veit ja Sophien Moses. Vanhin tytöistä oli täyttänyt 12 v, vaikka äitinsä väitti häntä alle 
yhdeksänvuotiaaksi, nuorin oli 8 v, vaikka äitinsä väitti häntä alle kuusivuotiaaksi. 
Nämä tytöt tahtoivat puhua saarnamiehen kanssa. Kun Kahmann tuli heidän luokseen, alkoi 
vanhin tytöistä puhumaan näin: Olen tullut tänne molempien siskojeni kanssa pyytämään turvaa ja
opastusta. Me haluaisimme mielellämme saada kristillisyyden itsellemme, jotta meilläkin olisi 
osallisuus Jeesus Nasaretilaisesta, tosi Jumalasta, joka on kuollut niin meidän kuin kaikkien 
muidenkin ihmisten puolesta. Olemme lähteneet matkaan sulasta rakkaudesta ristiinnaulittua 
Jumalaa kohtaan, emmekä voineet enää jäädä vanhempiemme luo. 
Herra Kahmann ihmetteli kovasti ja päätteli, että tytöt olivat ehkä saaneet kotonaan moitteita ja 
kuritusta ja tulivat siitä syystä puhumaan hänelle tällaisia. Siksi hän kehotti tyttöjä palaamaan 
takaisin kotiin ja käyttäytymään kiltisti vanhempiaan kohtaan.
Silloin kaikki kolme tyttöä heittäytyivät maahan hänen jalkojensa juureen, pyytäen Jeesuksen 
nimessä - Jeesuksen, jota he rakastivat ja rukoilivat - että herra Kahmann ottaisi heidät luokseen. 
He vakuuttivat, ettei mikään muu maailmassa olisi saanut heitä jättämään vanhempiaan kuin 
ainoastaan tämä halu saada olla Jeesuksen oma ja kuulua hänelle. Tytöt sanoivat, etteivät välitä 
siitä, miten heidän käy, vaan he halusivat mieluummin kuolla kuin luopua Jeesuksesta. Tämän 
kuultuaan saarnaaja Kahmann otti tytöt kotiinsa. Tällä välin tyttöjen vanhemmat olivat haeskelleet
heitä joka taholta. Lopulta he saivat selville, missä tytöt olivat, ja menivät vaatimaan maisteri 
Kahmannilta heitä takaisin kotiin. Kahmann ilmoitti vanhemmille tekemästään ratkaisusta: hän oli 
lähettänyt Preussin kuningas Friedrich Wilhelm I:lle yksityiskohtaisen selosteen tytöistä ja heidän 
tilanteestaan. Siksi Kahmann ei voinut luovuttaa tyttöjä vasten heidän tahtoaan takaisin ennen 
kuin saadaan kuninkaallisen majesteetin päätös asiasta. Kahmann lupasi vanhemmille, ettei hän 
opeta tyttöjä sanallakaan ennen kuin kuninkaan päätös tulee.

Kun kuningas oli perehtynyt asiaan, hän määräsi tehtävän seuraavalla tavalla: 
On muodostettava tutkintalautakunta, johon kuuluu neljä jäsentä, kaksi reformoitua ja kaksi 
luterilaista. Lautamiehiksi kuningas nimitti herrat nimeltä Daniel Ernst Jablonski, Karl Konrad 
Achenbach, Possard (Christoph Friderich?) ja Lucas Heinrich Thering. 
Kuningas antoi armollisen käskyn tutkia tyttöjen asia mitä tarkimmin, jotta voidaan tehdä 
perusteltu päätös siitä, voidaanko tytöt vastoin heidän vanhempiensa tahtoa ja oikeutta 
huostaanottaa maallisella ja jumalallisella oikeudella Preussin kuninkaallisen majesteetin 
suojeluksessa tarkoituksena kasvattaa heidät kristinuskoon.
Nimetyt neljä lautamiestä kokoontuivat selvittämään asiaa ja kuulemaan tyttöjä. Samaan aikaan 
saivat tyttöjen vanhemmat olla läsnä viereisessä huoneessa, jossa he kuulivat mitä puhuttiin. 



Tytöt kutsuttiin tutkittavaksi yksitellen. Heitä kuulusteltiin, ja he vastasivat kuin yhdestä suusta, 
etteivät he halunneet palata vanhempiensa luokse, vaan he halusivat tulla kristityiksi ja 
iankaikkisen autuuden lapsiksi. 
Tuli ilmi, että he osasivat jo Isä meidän -rukouksen, muistivat ulkoa jakeita Uudesta Testamentista 
ja osasivat laulaa joitakin virsiä. Nuorin tytöistä kertoi heidän oppineen näitä leikkiessään 
kristittyjen lasten kanssa. 
Tytöt esittivät pyyntönsä ihmeellisellä hartaudella, vakuuttaen, etteivät he halunneet mitään 
muuta kuin saada elää ja kuolla kristittynä. 
Tyttöjä ei päästetty helpolla. Heitä kuulusteltiin yksitellen erittäin ankarasti, jotta saataisiin täysi 
varmuus heidän vilpittömyydestään. Kuulustelijat maalasivat uhkakuvia, että kristittyinä heitä 
halveksittaisiin ja sorrettaisiin ja että he joutuisivat raskaisiin töihin. 
Tytöt vastasivat, että he raataisivat työssä itsensä, vaikka henkihieveriin, kunhan vain saisivat olla 
iankaikkisen autuuden lapsia. He sanoivat, että jos he eivät saavuta onnea tässä elämässä, he kyllä 
malttavat odottaa tulevassa elämässä koittavaa onnea. 
Kuulustelijat sanoivat myös, että juutalaisten parissa heillä menisi hyvin ja että heidän isänsä 
teettäisi heille kauniit puvut, yms. 
Tytöt vastasivat, etteivät he välitä mistään sellaisesta, vaatteetkin ovat vain maallista. Tytöt 
tähdensivät haluavansa olla iankaikkisen autuuden lapsia ja etteivät halunneet palata 
vanhempiensa luokse enää. 
Seuraavaksi kutsuttiin vanhemmat kuulustelusaliin ja heidät ohjattiin tyttäriensä luokse. 
Vanhemmat puhuivat lapsilleen liikuttavan ystävällisesti, halasivat heitä, suutelivat heidän käsiään 
ja jalkojaan, ja he kaikki itkivät yhdessä. 
Tytöt joutuivat pelon valtaan. He vakuuttelivat kyynelsilmin tulleensa kristityiksi, eivätkä he enää 
halunneet lähteä vanhempiensa mukaan. Keskimmäinen tytöistä vastasi äidin vetoavaan 
kotiinpaluupyyntöön näin: Ei, en tule, mutta sitä vastoin äidin täytyisi mieluummin kääntyä 
kristityksi. Tytöt yrittivät piiloutua saarnamies Kahmannin selän taakse, mutta hän ei sallinut sitä, 
vaan esiintyi torjuvasti, sanoen: Teitte kovin pahasti hylätessänne teitä syvästi rakastavat 
vanhempanne, jotka ovat halunneet antaa teille paljon, tuoden nytkin lahjoja mukanaan. 
Kristittyjen joukossa teillä taas ei ole odotettavissa kuin ristiä ja vaivaa. Ette tule saamaan ruokaa 
riittävästi, kova köyhyys on osanne. 
Sen jälkeen vanhemmat poistuivat huoneesta ja tyttöjä kehotettiin vakavasti mutta lempeästi, 
lähtemään vanhempiensa mukaan. 
Lopuksi tytöille esitettiin kysymys: Miten on, jos vanhempanne kääntyisivät kristinuskoon, 
palaisitteko heidän luokseen? Tytöt vastasivat ihmeteltävän empimättä ja painokkaasti: Kyllä 
palaisimme. Jos vanhempamme tahtoisivat olla kristittyjä, me pitäisimme heitä omina 
vanhempinamme ja palaisimme kotiin. Pysyisimme heidän luonaan, vaikka miten kurjissa oloissa. 
Mutta muussa tapauksessa tytöt eivät sanoneet tahtovansa palata. He kertoivat rakastavansa 
Jeesusta yli kaiken ja ottavansa hänen ristinsä kantaakseen todella iloiten. He ilmoittivat 
suostuvansa mielihyvin työhön kehräämössä. Pienin tytöistä lisäsi vielä: Jos ette tahdo antaa 
minulle mitään, niin antakaa minun sitten kuolla nälkään. Tai voitte lyödä minulta pään poikki. 
Minä haluan mieluummin luopua elämästäni kuin rakkaasta Jeesuksestani, joka on kuollut 
puolestani. Ja jos ette halua ottaa minua luoksenne, niin Jeesus kuitenkin tahtoo ottaa minut 
avosylin vastaan, ja hänen kanssaan tahdon elää ja kuolla. 
Kun tutkintalautakunnan jäsenet kuuntelivat lasten vastauksia, he liikuttuivat kyyneliin. Niin 
varmoja, perusteellisia ja konstailemattomia heidän puheensa olivat. Syvimmin liikuttui herra 
Jablonski, jolla oli eniten juutalaisuuden tuntemusta. 



Lopulta lasten ja vanhempien sallittiin keskustella keskenään, ilman muiden läsnäoloa. Tätä kesti 
kauan. Sekään ei murtanut lasten määrätietoista asennetta. 
Sitten lapset lankesivat lautamiesten jalkain juureen maahan. He ilmaisivat vanhemmilleen, että 
halusivat pysyä vain Jeesuksessa kiinni. He sanoivat, ettei mikään ole Jeesuksen rakkauden 
veroista, ja että Jeesuksen rakkaus on johtanut heidät tänne, ja etteivät he halua luopua 
Jeesuksesta mistään syystä. 
Kuulustelupöytäkirja toimitettiin Preussin kuninkaalle. Sitten jäätiin odottamaan hänen 
kuninkaallisen majesteettinsa vastausta. 
Tutkintalautakunnan jäsenet esittivät ehdotuksen, että lapsia opetettaisiin kirkossa avoimin ovin. 
Sitten kun he olisivat vahvistuneet totuudessa riittävästi, voisivat heidän vanhempansa ja muutkin 
juutalaiset tulla esittämään heille kysymyksiä, joihin opetusta saaneet lapset sitten vastaisivat. 
Tyttöjen kastetta siirrettäisiin hieman myöhemmälle iälle, jotta kukaan ei voisi kiistää tapahtuneen
olleen Jumalan työtä tytöissä. 
Toivottiin, että tällainen menettely saisi aikaan kehitystä juutalaisissa. 
Näillä lapsilla oli niin sydämellinen rakkaus Jeesukseen, että aina kun he jonkin kirjan lehdellä 
huomasivat hänen nimensä, he polvistuivat suutelemaan ja kostuttamaan sitä tuhansin kyynelin. 
He selailivat kirjoja, löytääkseen niistä Jeesuksen nimen.
He vakuuttivat myös, että heidän kaltaisiaan juutalaislapsia löytyisi lisääkin. Vanhemmat tosin 
pitivät niitä silmällä liian tarkkaan. Kuitenkin tytöt olivat keksineet keinoja näiden lasten 
tavoittamiseksi, sillä rakkaus Jeesukseen antoi heille viisautta. He kolme tiesivät omasta 
kokemuksestaan, ettei lasten tarkkakaan vahtiminen ole aina esteenä. 

Preussin kuningas ilmoitti hyväksyvänsä tyttöjen huostaanoton ja antoi heille suojeluksensa. Tähän
löytyi useita laillisia ja uskonnollisia perusteita. Yksi esille tullut näkökohta oli, että uskonto on 
omantunnon asia, jota ei pidä alistaa inhimillisen vallan alle, ei edes maan isän ratkaisuvaltaan, 
vaan uskonto on Jumalan vallan alle kuuluva asia, hänelle yksin on ihminen uskonasioistaan 
tilivelvollinen. 
Katsottiin myös, että juutalaisten uskonnossa sokea taluttaa sokeaa ja molemmat lankeavat 
kuoppaan. Silloin on maan korkea-arvoisen isän, joka on tunnossaan vakuuttunut totuudesta, 
puututtava asiaan ja vapautettava häneen turvautuneet lapset huostaanotolla vanhempiensa 
vallasta, jotta he välttyisivät vahingolta, ja annettava heille suojeluksensa. 
Näissä lapsissa, jotka olivat osoittaneet ennennäkemätöntä intoa ja palavaa halua siirtyä 
kristinuskoon, ymmärtäen asian ja tuntien rakkautta kristillisyyteen, oli tärkeää nähdä, että heissä 
oli Jumala alkanut työnsä. Siksi kristittyjen ei sopinut asettua vastustamaan Jumalan työtä, 
silloinhan he olisivat vastustaneet itse Jumalaa. 
Herra on henki, ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Jumala tahtoo näyttää meille Berliinin 
tapahtuman valossa, että hänelle on helppoa, silloin kun hän tahtoo, vaikuttaa juutalaisissa 
kääntymys hänen henkensä voimin. Tapahtuu se, mikä ei ole onnistunut inhimillisin avuin 
suurinkaan ponnistuksin. Tähän luottaen, odottavissa tunnelmissa, 
10. kesäkuuta 1716.

Edellä mainitut kolme tyttöä kastettiin 11. huhtikuuta vuonna 1717 Berliinin Pyhän Marian 
kirkossa. Kasteen toimitti maisteri Heinrich Kahmann iltapäiväsaarnan jälkeen. Kirkossa oli paljon 
väkeä. Luettiin uskontunnustus ja silloin tytöt ilmoittivat julkisesti haluavansa tulla kastetuksi. 
Kasteen yhteydessä tytöt saivat uudet nimet. Vanhimman tytön nimeksi tuli Constantina Friderica, 
toiseksi vanhin sai nimen Sophia Johanna, ja nuorin nimettiin Maria Christinaksi. 



Kaikki saivat myös uuden sukunimen, se oli Hirtentreu (suomeksi: uskollinen kuin paimen). Sitten 
heille kullekin annettiin viisi kastetodistusta. Nuorimman otettua kääntymyksen ensi askeleet, 
valitsi hän hetimiten itselleen uuden nimen, Maria Christina, sanoen: Maria on valinnut itselleen 
parhaan osan, ja sitä ei pidä häneltä pois otettaman. 
 

Lähde: Johann Jacob Schudt, Jüdische Merkwürdigkeiten, 4. Teil, Frankfurt am Mayn, 1718, sekä 
muita saksalaisia lähteitä. 

Lisätietoja: 
Mies, jonka luo tytöt menivät, oli filosofian maisteri Heinrich Kahmann (1676 - 1736), Berliinin 
Pyhän Marian kirkon saarnaaja.  
Tutkintalautakunnan jäsenet olivat arvostettuja ja oppineita teologeja. Reformoitua uskoa 
edustava Daniel Ernst Jablonski (1660 - 1741) toimi hovisaarnaajana, veljesseurakunnan 
puolalaishaaran piispana ja Preussin tiedeakatemian perustajana. Hänen isoisänsä oli Johann 
Amos Comenius. Toinen reformoitu, Karl Konrad Achenbach (1655 - 1720) toimi hovisaarnaajana, 
Hallen yliopiston teologian professorina ja Preussin tiedeakatemian jäsenenä. Luterilainen Possard 
on ehkä Christoph Friderich Possard. 
Toinen luterilainen tutkintalautakunnan jäsen, Lucas Heinrich Thering (1648 - 1722) kirjoitti monia 
kirjoja sekä saarnoja. Hän toimi armeijan kenttäpappina, arkkidiakonina ja rovastina Berliinissä. 
Preussinmaalle oli Potsdamin ediktin (1685) turvin asettunut reformoituja pakolaisia, siksi 
tutkintalautakunta koostui sekä luterilaisista että reformoiduista.
Tyttöjen vanhemmat olivat elossa tätä kirjoitettaessa v 1718. Heidän isänsä Isaac Veit toimi 
hevoskauppiaana.
Pyhän Marian kirkon kirjat osoittavat, että tytöt menivät sittemmin naimisiin 
käsityöläismestareiden kanssa. 
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