اﻣﺜﺎل ﺑﺎب ۱۲
۱اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻗﻞ را ﺑﻪ او ﺑﻮﯾ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﺣﻤﻖ از اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻔﺮت دارد.
۲ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺮدم ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧ ﻣﮐﺸﻨﺪ ،ﻣﺤﻮم ﻣﮐﻨﺪ.
۳اﻧﺴﺎن از ﺑﺪی ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﻧﻤرﺳﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮدم درﺳﺘﺎر ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
۴زن ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﻣﺎﯾﮥ ﺳﺮاﻓﺮازی و ﺷﺎدی ﺷﻮﻫﺮش ﻣﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ زﻧ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔ ﺷﻮﻫﺮش ﻣﺷﻮد،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ.
۵راﺳﺘﻮﯾﺎن ،ﺑﺎ اﻧﺼﺎف ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﯿﺖ ﺷﺮﯾﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﮔﻮل ﺑﺰﻧﻨﺪ.
۶ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﺮ ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺨﺺ ﻧﯿﻮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪﮔﺎن را رﻫﺎﯾ ﻣﺑﺨﺸﺪ.
۷ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ ﻫﻼک ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺴﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﻣﺎﻧﺪ ،وﻟ ﻧﺴﻞ ﻣﺮدم ﻧﯿ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
۸ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻗﻞ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺮدم اﺣﻤﻖ ﺧﻮار ﻣﺷﻮﻧﺪ.
۹اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﯾ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازۀ اﺣﺘﯿﺎﺟﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را
آدم ﺑﺰرﮔ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ وﻟ ﻧﺎن ﺷﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
۱۰ﺷﺨﺺ ﻧﯿﻮ ﺑﺮای ﺟﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻮد ﻫﻢ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻇﻠﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۱۱زارع ﭘﺮﮐﺎر آذوﻗﻪ ﻓﺮاوان ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺴﮐﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﻬﻮده ﺗﻠﻒ ﻣﮐﻨﺪ ،اﺣﻤﻖ اﺳﺖ.
۱۲ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮدم
ﻧﯿ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
۱۳ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل از ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ.
۱۴اﺟﺮت و ﭘﺎداش ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣزﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎری
ﻫﻤﺎن را درو ﻣﮐﻨ.
 ↵۱۵ﻣﺮدم اﺣﻤﻖ ﺧﯿﺎل ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺧﻮب ﻣداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻪ ﻧﺼﺎﯾﺢ دﯾﺮان ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۱۶اﺣﻤﻖ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﻓﻮراً ﻇﺎﻫﺮ ﻣﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻋﺎﻗﻞ ﺑاﺣﺘﺮاﻣ و ﺗﻮﻫﯿﻦ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ.
۱۷وﻗﺘﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد؛ وﻟ دروغ ،ﻋﺪاﻟﺖ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﮔﺬارد.
۱۸ﺳﺨﻨ ﮐﻪ از روی ﻧﺎداﻧ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﯿﺰ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن را ﺟﺮﯾﺤﻪدار ﻣﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺨﻨﺎن
ﻋﺎﻗﻼن دل را اﻟﺘﯿﺎم ﻣﺑﺨﺸﺪ.
۱۹ﻋﻤﺮ دروغ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ،اﻣﺎ راﺳﺘ ﺗﺎ اﺑﺪ اﺳﺘﻮار ﻣﻣﺎﻧﺪ.
۲۰ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ اﻓﺎر ﺷﯿﻄﺎﻧ دارﻧﺪ ،دﻟﺸﺎن ﭘﺮ از ﻓﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﺎﻧﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﻮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﻣﺷﻮﻧﺪ.
۲۱ﺑﺮای ﻣﺮدم درﺳﺘﺎر واﻗﻌﮥ ﺑﺪ رخ ﻧﻤدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺮﯾﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ در زﺣﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۲۲ﺧﺪاوﻧﺪ از دروﻏﻮﯾﺎن ﻣﺘﻨﻔّﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﻣﺮدم درﺳﺘﺎر ﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ.

۲۳ﺷﺨﺺ ﺣﯿﻢ ،داﻧﺶ ﺧﻮد را آﺷﺎر ﻧﻤﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺣﻤﻖ ﻓﻮراً ﻧﺎداﻧ ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺳﺎزد.
۲۴ﺳﻌ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻣﺑﺨﺸﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﺒﻠ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔ ﻣاﻧﺪازد.
 ۲۵ﻧﺮاﻧ ،ﺷﺎدی را از ﺑﯿﻦ ﻣﺑﺮد ،وﻟ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮب دل را ﺷﺎد ﻣﺳﺎزد.
۲۶ﻣﺮدم درﺳﺘﺎر ،راﻫﻨﻤﺎی دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ راه ﺷﺮﯾﺮان ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
۲۷ﻣﺮدم ﺗﻨﺒﻞ ﺣﺘّ ﺷﺎر ﺧﻮد را ﻫﻢ ﮐﺒﺎب ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮدم زرﻧ از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۲۸ﻋﺪاﻟﺖ و راﺳﺘ ،راه زﻧﺪﮔ و ﻧﺎدرﺳﺘ ،راه ﻣﺮگ و ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ.

