MQIs årlige Milaad-un-Nabi (fvmh) konference

Det har været en ære og velsignelse for Minhaj-ul-Quran i Danmark, at kunne fejre
Profeten Muhammed (fvmh)’s fødselsdag. Det har hidtil været Minhaj-ul-Qurans mission,
at kunne udtrykke kærligheden til profeten Muhammed (fvmh) ved, hvert år at afholde en
storslået konference.

Som sidste år blev den årlige konference afholdt i Minhaj-ul-Quran på Bispevej d. 4. februar
2012; hvor frivillige til at starte med havde taget ansvar for at udsmykke hele Minhaj-ul-Qurans
bygning både udad- og indadtil. Dagens program startede med recitering af Quranen af
Al-Hafiz Al- Qaari Nadeem Akthar, som derefter lod scenen til programmets vært Allama Faiz
Rasool og Mohammed Zoraiz Khushdil, som fik muligheden for, at udtrykke et par sætninger til
dagens anledning med Allama Faiz Rasool.

Dagens program fortsatte med de dygtige naat (Nasheeds) læsere i Minhaj-Ul-Quran bl.a. som
Ijaaz Ahmed Qaadri og Muazzam Butt. De yderligere dygtigere lærte over hele landet deltog i
programmet som, Allama Mehmood Shah, Allama Abdul Siraj Sattar, Qaari Zaheer Ahmed,
Allama Nafees Ahmed, Allama Owais Qaadri, og de dygtige danske lærte Saif-ul-Islaam og
Allama Nadeem Asim. Flere lærte fik mulighed for, at udtrykke deres kærlighed til Profeten
Muhammed (fvmh) enten igennem deres naat eller viden. Dagens specielle gæster var de
dygtige lærte fra Frankrig Allama Hafiz Iqbal Aazim og Allama Noor Ahmed Noor fra Norge.
Dermed aftenens specielle stjerne, den kendte Naat læsere fra England Milaad Raza Qaadri,
som gjorde natten helt utrolig med sin smukke stemme. Årets budskab blev videreført af Allama
Hafiz Iqbal Aazim fra Frankrig, som afholdte en utrolig rørende og inspirerende tale.
Minhaj-ul-Quran over hele verden har hidtil afholdt mange konferencer, i anledning af Profeten
Muhammed (fvmh)s fødselsdag nemlig for, at klargøre hvor vigtigt det er, at vi selv i dag ikke
glemmer kærligheden til vores velsignede Profeten (fvmh).
Rapport: Zoraiz Khushdil.
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