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Dalam rangka merayakan Idhul Adha 1435 Hijriah, Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora,
M.Si dan Ketua DPRD Sumba Timur drh. Palulu P. Ndima, menyerahkan hewan kurban
masing-masing satu ekor sapi secara simbolis kepada umat muslim Kabupaten Sumba Timur
yang diterima oleh ketua MUI Sumba Timur, drs. Sueb dan Wakil Ketua PHBI, Abdurahman
Ato, SAg. Mpd. Penyerahan dilakukan usai umat Islam melakukan Shalat Ied dilapangan
pahlawan yang letaknya berhadapan dengan rumah jabatan Bupati Sumba Timur.

Dalam sambutannya bupati menyatakan, kurban yang disimbolkan dengan menyembelih
hewan ternak dapat dimaknai dalam dua hal; pertama menyembelih kurban adalah sebagai
wujud ketundukan manusia kepada Tuhan Sang Pencipta. Tuhan tidak membutuhkan daging
dan darah, namun langkah ketaatan manusia terhadap perintah Tuhan, itulah yang diharapkan.
Sedangkan makna kedua adalah kurban dalam konteks hubungan antar manusia adalah wujud
solidaritas sosial atau kesalehan sosial karena sebagian besar kurban diberikan kepada kaum
fakir miskin. Peristiwa ini bermakna untuk mencintai sesama manusia dengan cara berusaha
memberikan manfaat kebaikan terhadap sesama dan lebih luas untuk seluruh alam semesta.

Selanjutnya bupati menyatakan bahwa secara simbolis nabi Ibrahim dan nabi Ismail
memberikan pesan kepada kita semua agar kita membersihkan hati dan jiwa dari nafsu-nafsu
hewani yang sering kali melekat pada diri manusia. Kecintaan kita terhadap atribut–atribut
duniawi tidak boleh mengaburkan kecintaan kita kepada Sang Khalik. Bahkan kita diharapkan
mau mengorbankan apa yang kita miliki dan apa yang kita cintai demi kepentingan umat,
bangsa, dan negara karena hal ini merupakan bagian dari perwujudan keimanan dan
ketaqwaan kita.

Untuk itu dengan spirit keikhlasan tersebut, bupati mengajak umat muslim di Kabupaten Sumba
Timur untuk terus bergandengan tangan dengan pemerintah dan semua komponen masyarakat
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dalam membangun daerah agar menjadi lebih maju, sejahtera lahir dan bathin.

Sementara itu Ketua DPRD Sumba Timur dalam sambutannya juga mengharapkan agar hewan
kurban yang disembelih dapat didistribusikan dengan baik kepada yang berhak menerimanya.

Dalam laporannya ketua PHBI Sumba Timur menyampaikan bahwa pada tahun 2014 ini panitia
menerima186 ekor ternak kurban terdiri dari 22 ekor sapi, 147 ekor kambing dan 17 ekor
domba, yang didistribusikan pada 24 masjid dan 7 lingkungan.
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