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Alu00e9m disso como vimos antes estava em jogo a questu00e3o de se vindicar a fidelidade e justiu00e7a de deus porque saul como seu ungido e rei do seu povo
agira contra a sua vontade e desconsiderando uma alianu00e7a que havia sido feita em nome de deus nos dias de josuu00e9
Mefibosete filho de ju00f4natas foi poupado por causa da alianu00e7a que davi havia feito com o pai dele mas dois filhos que saul tivera com uma de suas concubinas
chamada rispa e cinco filhos de sua filha chamada merabe foram dados aos gibeonitas para serem enforcados v 8 9
Depois de enforcados rispa em zelo e amor materno procurou guardar e honrar os corpos de seus dois filhos que estavam expostos publicamente como anu00e1tema
de deus pelo que saul havia feito e permaneceu ao lado deles dia e noite para protegu00ea los da chuva e do ataque de aves de rapina v 10
A honra que ela estava dando a seus filhos despertou em davi a necessidade de honrar nu00e3o somente os que haviam sido enforcados porque afinal nu00e3o se
fizeram anu00e1tema por um pecado que tivesse sido cometido por eles mas por saul e assim lhes proveria um sepultamento digno e indo alu00e9m ele trouxe de
volta os restos mortais de saul e ju00f4natas
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