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עיבוד הסוגיות בליבך
תהליך ודרך לעזור לך לפתור בעיות כאב ,פגיעה ואובדן
ִמּכָלִ -מ ְׁשמָ ר ,נְ צֹר לִ ּבֶ "ּ :כִ יִ -מּמֶ ּנּוּ ,תו ְֹצאוֹת חַ ּיִ ים  -משלי ד' 23
אם ליבך היה המעיין היחיד )מקור לשתייה( ממנו אחרים יכלו לשתות,
כמה "בריא" הוא?
שאלה מפכחת נכון? איזה אדם ליבו לא הושפע ממישהו או משהו? אך גם
אם המעיין שלך "הזדהם" עם חוסר סליחה או מרירות ,עדיין אפשר
"להתחיל מחדש"!
זוהי תפילתנו שתעבד את ענייני ליבך על ידי כתיבת תשובות לשאלות
בעמודים הבאים ,שתשתחרר מעברך ,לא רק שתשרוד אלא תפרח בהווה,
ותצפה לעתיד מלא תקווה!
בנוסף ,שים לב לעמוד  20הדף החדש האולטימטיבי .כדי שתהליך העיבוד
שלך יוביל לחירות אמתית ,ואורח חיים של סליחה ,זה הכרחי שתחווה
את הדף החדש האולטימטיבי לפני חלק  – 5סליחה .אחרת ,לא תוכל
להעביר את מה שאתה לא קיבלת.

זכור ,אף פעם לא מאוחר!
נסלח ,סולח וחופשי,
סטיב ומינדי פיטרסון
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I
כאב  /פגיעה  /אובדן
מי או מה פגע או הכאיב לך? או...
מי או מה אבד לך?
ּבְ חָ נֵנִ י יְ הוָ ה וְ נַּסֵ נִי; צרופה )צָ ְרפָ ה( כִ לְ יוֹתַ י וְ לִ ּבִ י - .תהילים כ"ו 2
התחל בזיהוי תחומי הפגיעה ,הכאב או האובדן בחייך.
)א( כתוב פגיעות ,כאבים או אובדן ואת האנשים המעורבים בהם:
·
·
·
·
·

אנשים שדחו אותך באופן כלשהו ובאיזה אופן
אנשים או מצבים בהם התעללו בך או חיללו אותך
סכסוכים בקרב המשפחה ,החברים ,הקהילה או אחרים
גירושין או פרידה
אחר

©2000 Fresh Start For All Na!ons

2

אף פעם לא מאוחר!...

)ב( כתוב על אובדן משמעותי אשר חווית בחייך:
·
·
·
·
·

אובדן מקום עבודה
אובדן הבריאות
אובדן מערכת יחסים עקב סכסוך ,פרידה ,גירושין או מוות
אובדן חלום בחייך או בעתידך הקשור בנישואין ,ילדים או קריירה
אחר

)ג( בחר אחד ממקרי הפגיעה ,האובדן או הכאב הבאים כדי לעבוד עליו
בזמן הזה.
הפגיעה ,האובדן או הכאב הוא:
האדם הפוגע:
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II
השפעה
כיצד הדבר השפיע עליך?
חָ ְק ֵרנִי אֵ ל ,וְ ַדע לְ בָ בִ י; ּבְ חָ נֵנִ י ,וְ ַדע ׂשַ ְרעַ ּפָ י - .תהילים קל"ט 23
כיצד הפגיעה ,האובדן או הכאב השפיעו עליך?
)א( מה היו מחשבותיך?

)ב( מה היו המחשבות שלך כלפי האדם המעורב )או שעליו מדובר(?
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אף פעם לא מאוחר!...

)ג( מהם רגשותיך? הרשימה הבאה מכילה מילים שיעזרו לך לזהות את
רגשותיך ביחסך לפגיעה ,לכאב או לאובדן.
הקף את מה שנוגע לך ביותר:

דחוי
נטוש
בלתי רצוי
בודד
לא אהוב
עצוב
לא מוגן
לכוד

חסר תקווה
חסר אונים
חסר שליטה
ללא אמון
חרד
חושש
נבגד
קנאי

כועס
מר
זועם
שונא
נוטר טינה
מדוכא
מנוצל
מגונה

נשפט
אשם
מלוכלך
לא נקי
מבויש
מכוער
שמן
מפסידן

כישלון
טיפש
מגוחך
חסר ערך
חסר ביטחון
לא מספיק
נחות
קורבן

השתמש במילים שלעיל ,או הוסף מילים בעצמך וכתוב כיצד הפגיעה,
האובדן או הכאב השפיעו עליך.
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III
תגובה
כיצד הגבת לפגיעה ,אובדן או הכאב המסוימים הללו?
ְּוראֵ הִ ,אםֶּ -ד ֶר-6עֹצֶ ב ּבִ י; ּונְ חֵ נִיּ ,בְ ֶד ֶר 6ע ֹולָם - .תהילים קל"ט 24
)א( מה אמרת?
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אף פעם לא מאוחר!...

)ב( מה עשית?

)ג( מה החלטת בתגובתך לכאב ,לפגיעה או לאובדן שאתה מעכל עכשיו?
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IV
שפוך את ליבך
שפוך ליבך לפני האדון.
א9הים - .תהילים ס"ב 8
9הים ,יִ ְׁשעִ י ּוכְ בו ִֹדי; צּור-עֻּזִ י מַ ְח ִסיּ ,בֵ ִ
עַ ל-אֱ ִ
קוֹלִ י ,אֶ ל-יְ הוָ ה אֶ זְ עָ ק; קוֹלִ י ,אֶ ל-יְ הוָ ה אֶ ְתחַ ּנָן - .תהילים קמ"ב 1-2
)א( שפוך ליבך לאדון .כתוב במקום להלן בדיוק כיצד את מרגיש.
אדון ,כך אני מרגיש:
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אף פעם לא מאוחר!...

)ב( בטא את הרצונות הלא-מסופקים שלך לאדון.
אדון ,אני מאוכזב או מוטרד לגבי העניין הזה ,או הלוואי שזה יקרה
)או הלוואי שזה לא קרה(:
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)ג( בטא את הרצונות הנוכחיים שלך לאדון:
אדון ,אני רוצה ש:
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אף פעם לא מאוחר!...

)ד( תן תודה לאדון:
9הים
הראשונה לתסלוניקים ה'  :18הוֹדּו עַ ל ּכָל ָּדבָ ר; ּכִ י זֶ הּו ְרצוֹן אֱ ִ
לְ גַּבֵ יכֶם ּבַ ּמָ ִׁשיחַ יֵׁשּועַ .
ֵא9הים ָאבִ ינּו ּבְ ׁשֵ ם אֲ ד ֹונֵנּו
אל האפסים ה' ּ :20ובְ כָ ל עֵ ת הוֹדּו עַ ל הַ ּכֹל ל ִ
יֵׁשּועַ הַ ּמָ ִׁשיחַ .
ֵא9הים ּתו ָֹדה; וְ ׁשַ ּלֵם לְ עֶ לְ יוֹן נְ ָד ֶרי" .
תהילים נ'  :23 ,14-15זְ בַ ח ל ִ
ּותכַּבְ ֵדנִי ...זֹבֵ חַ ּתו ָֹדה ,יְ כַּבְ ָדנְ נִי :וְ ׂשָ ם
ּוק ָראֵ נִ יּ ,בְ יוֹם צָ ָרה; אֲ חַ ּל ְֶצ"ְ ,
ְ
9הים.
ַאראֶ ּנּוּ ,בְ יֵׁשַ ע אֱ ִ
ֶּד ֶרְ --6
תהילים קט"ז  :17לְ "-אֶ זְ ּבַ ח ,זֶ בַ ח ּתו ָֹדה; ּובְ ׁשֵ ם יְ הוָ ה אֶ ְק ָרא.
הראשונה אל הקורינתים א'  :18הֵ ן ְּדבַ ר הַ ְּצלָב הּוא ִסכְ לּות ּבְ עֵ ינֵי
9הים.
בּורת אֱ ִ
הָ אוֹבְ ִדים ,אַ  6לָנּו הַ ּנוֹׁשָ עִ ים הּוא ּגְ ַ
9הים ּגו ֵֹרם לְ כָׁ 6שֶ ּכָל הַ ְּדבָ ִרים
רומים ח' ָ :28-29אנּו יו ְֹדעִ ים ּכִ י אֱ ִ
רּואים עַ לּ-פִ י ָּתכְ נִיתוֹ; ׁשֶ ּכֵן אֶ ת אֵ ּלֶה
חוֹבְ ִרים יַחַ ד לְ טוֹבַ ת אוֹהֲ בָ יו ,הַ ְּק ִ
ׁשֶ ִהּכִ יר ִמ ֶּק ֶדם ,אוֹתָ ם ּגַם יָעַ ד לְ ִה ָּדּמוֹת לְ צֶ לֶם ּבְ נוֹּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶה הַ ּבְ כוֹר ּבֵ ין
ַאחים ַרּבִ ים.
ִ
כתוב לאדון שאתה מודה לו על המצב ועל הנסיבות ,ושאתה מוכן
לקבל כל אופן בו הוא רוצה להשתמש בזה בחייך לפי תכניתו ,לטובתך
ולכבודו.
אדון אני בוחר לתת תודה על:
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V
סלח
סלח לאדם שפגע או הכאיב לך.

משל על עבד שלא רצה למחול...
ָאחי וְ אֶ ְסלַח לוֹ? הַ ִאם
ּכֵיפָ א נִ ּגַׁש וְ ׁשָ ַאל אוֹתוֹ" :אֲ דוֹנִ י ,כַ ּמָ ה ּפְ עָ ִמים יֶחֱ טָ א לִ י ִ
עַ ד ׁשֶ בַ ע ּפְ עָ ִמים?" הֵ ִׁשיב ל ֹו יֵׁשּועַ " :אֵ ינֶּנִ י אוֹמֵ ר לְ " עַ ד ׁשֶ בַ ע ּפְ עָ ִמים אֶ ּלָא עַ ד
ִׁשבְ עִ ים וָ ׁשֶ בַ ע .עַ ל ּכֵ ן ּדוֹמָ ה מַ לְ כּות הַ ּׁשָ מַ יִ ם לְ מֶ לֶּ 6בָ ׂשָ ר וָ ָדם ׁשֶ ָרצָ ה ַל ֲערֹ6
חֶ ְׁשּבוֹן עִ ם עֲבָ ָדיוּ .כַאֲ ׁשֶ ר הֵ חֵ ל לְ חַ ּׁשֵ ב הּובָ א לְ פָ נָיו ִאיׁש ֶׁשהָ יָה חַ ּיָב ל ֹו עֲׂשֶ ֶרת
אֲ לָפִ ים ּכִ ּכְ ֵרי ּכֶסֶ ףּ .כֵ יוָ ן ֶׁשKא הָ יָה ל ֹו לְ ַׁשּלֵם ִצּוָ ה אֲ ד ֹונָיו לִ ְמּכֹר אוֹת ֹו וְ אֶ ת
ִא ְׁשּת ֹו וְ אֶ ת ּבָ נָיו וְ אֶ ת ּכָל אֲ ׁשֶ ר ל ֹו ּכְ ֵדי ׁשֶ ּיְ ׁשֻ ּלַם הַ חוֹבּ .כָ ַרע הָ עֶ בֶ ד וְ ִה ְׁש ַּתחֲ וָ ה ל ֹו
ָאמרוֹ' ,אָ ּנָא ,הֱ יֵה סַ בְ לָן ּכְ לַּפַ י וַ אֲ ׁשַ ּלֵם לְ " אֶ ת הַ ּכֹל'.
ּבְ ְ
נִכְ ְמרּו ַרחֲ מֵ י הָ ָאדוֹן עַ ל הָ עֶ בֶ ד הַ הּואּ ,פָ טַ ר אוֹתוֹ ּווִ ֵּתר לוֹ עַ ל הַ חוֹב.
ּכְ ׁשֶ ּיָצָ א הָ עֶ בֶ ד הַ הּוא מָ צָ א אֶ ת אֶ חָ ד מֵ חֲ בֵ ָריו הָ עֲבָ ִדים ׁשֶ הָ יָה חַ ּיָב ל ֹו מֵ ָאה
ִּדינ ִָריםָּ .תפַ ס אוֹת ֹו ּבִ גְ רוֹנ ֹו וְ ָאמַ רׁ' ,שַ ּלֵם מַ ה ׁשֶ אַ ָּתה חַ ּיָב!' נָפַ ל חֲ בֵ ר ֹו לְ ַרגְ לָיו
ּובִ ֵּקׁש מֵ ִאּתוֹ' ,אָ ּנָא ,הֱ יֵה סַ בְ לָן ּכְ לַּפַ י וַ אֲ ׁשַ ּלֵם לְ "' .אֶ ּלָא ׁשֶ הּוא 9א ִה ְסּכִ ים וְ עוֹד
הָ לַ 6וְ ִה ְׁשלִ י 6אוֹת ֹו לַּכֶ לֶא עַ ד אֲ ׁשֶ ר יְ ׁשַ ּלֵם אֶ ת הַ חוֹבּ .כְ ׁשֶ ָראּו חֲ בֵ ָריו הָ עֲבָ ִדים
אֶ ת הַ ַּנע ֲֶׂשה ִה ְתעַ ְּצבּו ְמאֹד ּובָ אּו וְ ִסּפְ רּו לַאֲ ד ֹונָם אֶ ת ּכָל אֲ ֶׁשר הָ יָהָ .אז ָק ָרא ל ֹו
אֲ ד ֹונָיו וְ ָאמַ ר לוֹ' ,עֶ בֶ ד ָרׁשָ ע ,אֶ ת ּכָל הַ חוֹב הַ הּוא מָ חַ לְ ִּתי לְ " ִמּׁשּום ׁשֶ ּבִ ַּק ְׁש ָּת
ִמּמֶ ּנִי .הַ ִאם 9א הָ יִ יתָ צָ ִריּ 6גַם אַ ָּתה לְ ַרחֵ ם עַ ל חֲ בֵ ְר" הָ עֶ בֶ ד ּכְ ׁשֵ ם ׁשֶ אֲ נִי
ִרחַ ְמ ִּתי עָ לֶי"?' ּובְ כַ עֲס ֹו מָ סַ ר אוֹת ֹו אֲ ד ֹונָיו לַּנוֹגְ ִׂשים עַ ד אֲ ֶׁשר יְ ׁשַ ּלֵם אֶ ת הַ חוֹב
ָאחיו ּבְ כָל
ּכֻּלוֹּ .כָכָה ּגַם ָאבִ י ׁשֶ ּבַ ּׁשָ מַ יִ ם ַיעֲׂשֶ ה לָכֶם ִאם 9א ִּת ְמחֲ לּו ִאיׁש לְ ִ
לְ בַ בְ כֶם".
מתי י"ח 21-35
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אף פעם לא מאוחר!...

)א( כתוב את הווידוי שלך על חוסר סליחה לאדון – "שלם לי את חובך!",
יחד עם גישות ו/או תגובות לא נכונות  -הכרוכות בכך:
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)ב( בחר לסלוח לאדם שפגע בך או הכאיב לך.
מחק את החוב!
)ג( כתוב את תפילתך לאדון המביעה את החלטתך לסלוח לאדם שפגע בך
או הכאיב לך.
כלול את הפגיעות או המכאובים והאופן בו נפגעת בעבר ,וכיצד הם
משפיעים עליך בהווה ,ואולי ישפיעו עליך גם בעתיד.
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...!אף פעם לא מאוחר
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VI
שחרר
שחרר את הפגיעה ,הכאב או האובדן לאדון!
תהילים נ"ה  - 23-24הַ ְׁשלֵ 6עַ ל-יְ הוָ ה ,יְ הָ בְ " --וְ הּוא יְ כַלְ ּכְ לֶ" 9:א-יִ ֵּתן
9היםּ ,תו ִֹר ֵדם לִ בְ אֵ ר ׁשַ חַ תַ--אנְ ׁשֵ י ָד ִמים
לְ ע ֹולָם מוֹט—לַּצַ ִּדיק .וְ אַ ָּתה אֱ ִ
ּומ ְרמָ ה9 ,א-יֶחֱ צּו יְ מֵ יהֶ ם; וַ אֲ נִי ,אֶ בְ טַ חּ-בָ .6
ִ
רומים י"ב  - 16-21הֱ יּו ְּת ִמימֵ י ֵדעִ ים זֶ ה עִ ם זֶ הַ .אל ְּתהַ ּלְ כּו ּבִ גְ דוֹלוֹת וְ ַאל
כָמים ּבְ עֵ ינֵיכֶ םַ .אל ְּתׁשַ ּלְ מּו לְ ִאיׁש ָרעָ ה
ׁשּוטיםַ .אל ִּת ְהיּו חֲ ִ
ִּתּבָ ְדלּו מֵ אֲ נ ִָׁשים ּפְ ִ
ָאדם .עַ ד ּכַּמָ ה ֶׁשהַ ָּדבָ ר ּבְ י ְֶדכֶם חֲ יּו
ַּתחַ ת ָרעָ הּ .בַ ְּקׁשּו אֶ ת הַ ּטוֹב ּבְ עֵ ינֵי ּכָל ּבְ נֵי ָ
יריַ ,אל ִּת ְתנ ְַּקמּו אֶ ּלָא הַ ּנִ יחּו לַּזַ עַ םּ ,כִ י ּכָתּוב "לִ י נ ָָקם
ָאדם .י ִַּק ַ
ּבְ ׁשָ לוֹם עִ ם ּכָל ָ
"אםָ -רעֵ ב ׂשנַאֲ " הַ אֲ כִ ילֵהּו לָחֶ ם ,וְ ִאם-צָ מֵ א הַ ְׁש ֵקהּו
וְ ִׁשּלֵם ָאמַ ר יהוה" .אֲ בָ ל ִ
מָ יִ ם; ּכִ י גֶחָ לִ ים אַ ָּתה חֹתֶ ה עַ ל-רֹאׁשוֹ".
צּורי
תהילים י"ט  - 15יִ ְהיּו לְ ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי-פִ י ,וְ הֶ גְ יוֹן לִ ּבִ י לְ פָ נֶי" :יְ הוָ הִ ,
וְ גֹאֲ לִ י.
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אף פעם לא מאוחר!...

)א( הפקד את האדם או המצב בידי האדון.
)ב( כתוב במקום שלהלן ,בצורת תפילה ,את מי או את מה אתה מפקיד
בידי האדון:

)ג( ברך והתפלל עבור האדם שפגע בך או הכאיב לך.
לוקס כ"ג ָ – 34אמַ ר יֵׁשּועַ ָ" :אבִ יְ ,סלַח לָהֶ םּ ,כִ י אֵ ינָם יו ְֹדעִ ים מַ ה
ּׁשֶ הֵ ם עו ִֹׂשים".
מתי ה'  – 44וַ אֲ נִ י אוֹמֵ ר לָכֶ ם ,אֶ הֱ בּו אֶ ת אוֹיְ בֵ יכֶם וְ ִה ְתּפַ ּלְ לּו ּבְ עַ ד
רו ְֹדפֵ יכֶ ם...
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הדף החדש האולטימטיבי
"הדף החדש" הוא שינוי של הלב – להפוך ממצב של אני אעשה כרצוני,
למצב של לעשות כרצון האדון ישוע.
לוקס י"ג  - 3אַ ִ 6אם 9א ַּת ְחזְ רּו ִּב ְתׁשּובָ הּ ,כֻלְ ֶכם ּתֹאבְ דּו ּכְ מוֹתָ ם.
תהילים מ' ַ - 9לעֲׂשוֹתְ -רצ ֹו ְנ" אֱ 9הַ י חָ פָ ְצ ִּתי.

אם אני מצטער שבחירותיי בעשותי כרצוני הובילו אותי לתוצאות כואבות,
והמיקוד שלי הוא על האומללות שלי ,הכתובים יקראו לכך צער מהעולם.
אך אם גישתי היא גישה של הרשעת הבחירות השגויות שלי.
כלומר - ,הבחירה השגויה של לשים את עצמי ראשון ,ללא קשר לתוצאות,
בכתובים זה ייקרא צער אלוהי.
9הים ְמעו ֵֹרר לִ ְתׁשּובָ ה אֲ ֶׁשר ּתוֹצָ ָאתָ ּה
השנייה אל הקורינתים ז'  - 10הֵ ן הָ עֶ צֶ ב ֶׁשהּוא ּכִ ְרצוֹן אֱ ִ
יְ ׁשּועָ ה ,וְ עַ ל עֶ צֶ ב ָּכזֶ ה ֵאין לְ ִה ְצטַ עֵ ר .אֲ בָ ל הָ עֶ צֶ ב ּכְ ֶד ֶר 6הָ ע ֹולָם ּגו ֵֹרם מָ וֶ ת.

הדף החדש שלך יכול להתחיל עכשיו...
·

התוודה על כל צורה של "אני ראשון" בחייך :גאווה ,קנאה ,כפיות
טובה ,חוסר סליחה והזכות לנהל את חייך...

·

תאמר לאדון שטעית וחטאת נגדו – בכל דרך בה בא לידי ביטוי הגישה
של "אני ראשון" במחשבה ,מילה או מעשה בחייך )היה ספציפי(...

·

תודה לאלוהים ששלח את בנו ישוע למות עבור כל החטאים הנ"ל...

·

אמור לאלוהים שאתה חוזר בתשובה מכל החטאים הנ"ל....

·

בקש מאלוהים שיסלח לך – על כל אחד ואחד מהחטאים האלה...

·

אמור לאלוהים שאתה נותן לו את עצמך לחלוטין – ממליך אותו כאדון
חייך וכאדון אתה מאפשר לו לעשות כל שינוי שהוא רוצה לעשות בחייך.

·

כעת ,תודה לו על סליחתו ועבור החיים החדשים שבקרבך!

הראשונה ליוחנן א' ִ - 9אם נִ ְתוַ ֶּדה עַ ל חֲ טָ ֵאינּו ,נֶאֱ מָ ן הּוא וְ צַ ִּדיק לִ ְס9חַ לָנּו עַ ל חֲ ָטאֵ ינּו ּולְ טַ הֵ ר
או ָֹתנּו ִמּכָל עַ וְ לָה.
9הים הֵ ִקים
ּומאֲ ִמין ּבִ לְ בָ בְ " ֶׁשאֱ ִ
רומים י'  - 9-10וְ ִאם אַ ָּתה מו ֶֹדה ְּבפִ י" ֶׁשּיֵׁשּועַ הּוא הָ ָאדוֹן ַ
אוֹת ֹו ִמן הַ ּמֵ ִתים ִּ --תּוָ ַׁשע .הֲ ֵרי ּבְ לִ ּב ֹו ַמאֲ ִמין ִאיׁש וְ י ְֻצ ַּדקּ ,ובְ פִ יו יו ֶֹדה וְ יִ ּוָ ַׁשע.
למידע נוסף על הדף החדש האולטימטיביwww.stepuptolife.com :
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