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Sabemos que deus a ninguu00e9m tenta que ele nu00e3o pode ser o autor do pecado entu00e3o su00f3 podemos entender as palavras deste texto u00e0 luz do seu
paralelo em i cru00f4nicas 21 1 pois neste se diz que foi satanu00e1s quem tentou davi para levantar o censo
U00c9 bem provu00e1vel que o senhor tenha proibido davi expressamente de modo a nu00e3o levantu00e1 lo naquela oportunidade por conhecer os motivos
orgulhosos que moviam o seu corau00e7u00e3o com a agravante de ter tomado a iniciativa de fazu00ea lo seguindo uma sugestu00e3o de satanu00e1s
E agindo tal como fizera balau00e3o no passado em obstinar se em satisfazer o seu desejo foi lhe ordenado por deus que entu00e3o fizesse aquilo que ele lhe havia
proibido mas teria que arcar com as consequu00eancias da sua desobediu00eancia no futuro
Ele estava tu00e3o obstinado que atu00e9 o pru00f3prio joabe tentou dissuadi lo nu00e3o por temor ao senhor mas pelo trabalho e tempo excessivos que seriam
necessu00e1rios ao cumprimento daquela tarefa tanto que levou nove meses e vinte e um dias para ser concluu00edda v 8
Foi somente quando o resultado do trabalho foi apresentado que davi sentiu bater lhe o corau00e7u00e3o e disse as seguintes palavras u201cmuito pequei no que fiz
poru00e9m agora u00f3 senhor rogo te que perdoes a iniquidade do teu servo porque tenho procedido mui nesciamente u201d v 10
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