
Aarni Kontturi

Fundamentalisti kristitty, joka on vapaa työn 
aikatauluista siis: eläkkeellä

Vaimo ja 3 lasta, 3 lastenlasta.
Nastola



Mieheksi kasvamisen viisi vaihetta

Zaakar Seksuaalinen energia
Gippor Taistelu, voitto, uho 
Enosh Tappio, tuho, menetys
Ish Tasapainoinen, nöyrä, kypsä
Zaken Viisas ihminen, neuvonantaja

Adam Lapsessa on mahdollisuus täyteen miehen elämään
Adam on koko miehen elämä.



Mentori             
Henkilökohtainen valmentaja

- suunnan näyttäjä

- kannustaja

- lohduttaja

- toivon antaja

- ystävä

Mentori on tavallisesti muutaman vaiheen edellä aktoria eli oppilasta.

Mentorointi ja ystävyyssuhde voi olla elinikäinen, mutta tavallisesti eri 
elämänvaiheissa on eri mentorit. 

Monesti mentoria ei ole lainkaan. Silloin elämisen eväät haetaan 
vertaisryhmiltä.



Kolmasosa verestä on testosteronia, seksi vie elämää.

Mentori: 
- seksuaaliset halut Jumalan luomia
- toteutuvat avioliitossa

- vastuullisuus suhteissa tyttöihin, 
(älä leiki tytöillä, tytöt ottavat leikin tosissaan).



Kolmasosa verestä on testosteronia, seksi vie elämää.

Menttori: 
- seksuaaliset halut Jumalan luomia
- toteutuvat avioliitossa

- älä leiki tytöillä, tytöt ottavat leikin tosissaan

Kaksi kolmasosaa verestä on verta. Siis seksuaaliset halut
eivät ole määräävät, vaan kontrolloidut. 



Taistelija, voittaja, elämän rakentaja, episkelija
- vastustajan sivuuttaminen
- kunnia, menestys, kilpailu
- itseriittoinen, ei tarvitse apua

Mentori:
- ei paljoa tehtävissä, tuskin kuuntelee
- ohjaa taistelemaan Jumalan kunniaksi ja tahdon tekemiseksi
- ohjaa kilpail

emaan sääntöjen mukaisesti
- ohjaa arvostamaan ja kunnioittamaan toisia.



Epäonnistuminen
- kunnian menetys, tuho 

Vertaa Gippor: kunnia, menestys, uho
- katkeruus ja pettymys

Heb 5:8 Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden, 

Mentori:
- oman tuskan ilmaisu
- Jumala ja itsensä kohtaaminen kärsimyksessä
- oppii tuntemaan itsensä ja oman rajallisuutensa
- nöyryys, Jumalan kunnia



Enos voidaan esittää myös näin



Kypsä tasapainoinen mies
- kuulee Jumalan äänen, näky
- nöyryys ja kunnioittava suhtautuminen muihin
- voima ja taito kohdata haasteita
- kärsimyksen kautta opittu kyky kohdata ihmisiä

Mentori:
- ystävä, neuvonantaja, rohkaisija
- näyn jakaja ja syventäjä



Vanha viisas mies
- on käytettävissä, rukoilija
- luottamusta herättävä
- arvovaltainen
- voimiltaan heikentynyt, ei enää aktiivinen toimija

Ei tarvitse mentoria, mutta tarvitsee vertaisiaan 
kumppaneita.
On itse mentori 



Malli on karkeistus, todellisuudessa vaiheet sisältävät 
useita nousuja ja laskuja



Kaikki eivät tunnista itseään ja omaa vaihettaan tästä mallista.
Arviolta noin 70-80% miehistä paikallistaa omassa elämässään 
vähintään joitakin vaiheita ja myös sen, missä vaiheessa on nyt.

Nekin, jotka eivät tunnista itseään tästä mallista 

- ovat siitä huolimatta miehiä.

- oman vaiheen tunnistus saattaa tulla myöhemmin.

- kuviosta on siitä huolimatta hyötyä mentoroinnissa.



Missä elämän vaiheessa Zaaken on oppinut alla 
mainitut asiat?

ei kadehdi,  
ei kerskaa, 
ei pöyhkeile, 
ei käyttäydy sopimattomasti, 
ei etsi omaansa, 
ei katkeroidu, 
ei muistele kärsimäänsä pahaa, 
ei iloitse vääryydestä, 

vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; 
kaikki se peittää, 
kaikki se uskoo, 
kaikki se toivoo, 
kaikki se kärsii.

Kypsä Zaaken, rakkaudessa seesteinen



Eläkeläiset kristityt

Soveltuvat hyvin kaikkeen hengelliseen työhön

- runsaasti aikaa
- riittävästi rahaa
- erinomainen kokemus ja syvällinen ihmistuntemus
- Jumalaan luottaminen

- soveltuvat hyvin kaikkeen hengelliseen työhön
- mentoreina laaja elämänkokemus

Vapaaehtoistyöntekijöinä
- lähetystyössä selviävät omalla eläkkeellä


