Ang Sayaw ng Anak na Babae
Markos 6:17-29
i Herodias, ang asawa ni Herodes, ay namumuhi kay Juan Bautista. Ang
propetang tumatahan sa ilang ay may lakas-loob na tinawag siyang
mangangalunya, dahil iniwan niya ang kanyang asawang si Felipe upang
mapangasawa ang malupit at higit na mayamang kapatid nito. Ngayon, ang malupit
na reyna ay nagtalagang gagamitin ang kanyang impluwensya kay Herodes upang
makaganti kay Juan. Pinakiusapan niya ang una upang ipakulong ang huli. Hinimok
niya si Herodes na ipapatay si Juan, ngunit tumanggi ito. Batid nitong tunay na
propeta si Juan at natatakot siya sa paghihiganti na gagawin ng taong-bayan.
Sa wakas, si Herodias ay nakaisip ng paraang walang
pagsalang magtatagumpay. Naghanda siya para sa
kaarawan ni Herodes at inanyayahan ang lahat ng mga
kaibigan nito at ang mga mararangal na tao ng kanyang
kaharian; at hinimok ang kanyang magandang anak
na si Salome na sumayaw sa isang kaakit-akit at
kahahihalinang paraan. Inaasahan niya na pagkatapos
ng ilang baso ng alak, ay tatanungin ni Herodes kung
ano ang gusto ng dalaga na maging gantimpala para
sa kanyang nakababaliw na sayaw.
Ang kanyang maitim na balak ay nagtagumpay.
Pagkatapos ng sayaw, si Herodes ay nagsabi ng isang
mapagmataas na pangako: “Anuman ang hingin mo sa
akin, ay ibibigay ko sa iyo, maging ang kalahati ng aking
kaharian.” Markos 6:25. Habang pinapalakpakan ng mga
lango nang panauhin ang kagandahang-loob ng hari,
ang dalaga ay tumindig para sa kanyang nakahanda ng
tugon. At ginulat niya ang lahat nang kanyang hilingin
ang ulo ng propeta na nasa isang pinggan. Si Herodes ay
lubhang nagulantang sa nakapangingilabot na kahihingan, ngunit ang lahat na
guhilat niyang mga panauhin ay nagbabantay sa kanyang tugon. Natatakot na
maging mahina sa paningin ng kanyang mga panauhin, atubiling ipinagkaloob
ng hari ang utos. Nang gabing yaon, ang makapangyanihang propeta ay nagiisang
pinugutan ng ulo sa bilangguan.
Hindi ito ang unang pagkakataon na ang ina at anak ay magkatulong na
ginamit ang pamahalaan upang usigin ang bayan ng Dios.
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