
 
 

 
 

 
 
Eksamen nr. 2 – C-niveau 
 
 
 
- Se video: Intro 
- Forbered opgaven 
- Se video: Eksamen 2 
- Diskuter elevens præstation og giv en karakter 
- Se video: Votering 
- Konkluder hvad der lægges vægt på 
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Sura 2 (Koen), vers 35-48. 

 

 

35 "Adam!" sagde Vi. "Du og din hustru skal bo i Haven og ubekymret spise deraf, 

hvor som helst I vil. Men kom ikke dette træ nær, for så er I blandt dem, der 

handler uret!" 

36 Men Satan førte dem på afveje og fordrev dem fra det sted, hvor de havde 

været. "Stig ned!" sagde Vi. "I skal være fjender indbyrdes; på jorden skal I 

have bolig og nyde livet for en tid." 

37 Da modtog Adam ord fra sin Herre; Han tilgav ham. Han er Den Tilgivende og 

Den Barmhjertige. 

38 Vi sagde: "Stig ned herfra alle sammen! Hvis I får en retledning fra Mig, så skal 

de, der følger Min retledning, ikke være bange, og de bliver ikke bedrøvede." 

39 Men de, der er vantro og kalder Vore tegn for løgn, hører til i Ilden; dér skal de 

forblive til evig tid. 

40 Israels børn! Tænk på den nåde, som Jeg har vist jer! Hvis I holder pagten med 

Mig, vil Jeg også holde pagten med jer. Kun for Mig skal I ræddes. 

41 Tro på det, Jeg har sendt ned til jer til bekræftelse af, hvad I allerede har! Vær 

ikke den første slægt til at fornægte det! Sælg ikke Mine tegn for en ussel pris! 

Kun Mig skal I frygte. 

42 I skal ikke indhylle sandheden i falskhed og skjule sandheden, når I dog har 

viden! 

43 Hold bøn, giv almisse og bøj jer sammen med dem, der bøjer sig! 

44 Befaler I, når I læser op af Skriften, andre at være fromme, men glemmer jer 

selv? Vil I ikke komme til fornuft? 

45 Søg hjælp i udholdenhed og bøn! Det er svært for andre end de ydmyge, 

46 som regner med at skulle møde deres Herre og vende tilbage til Ham. 

47 Israels børn! Tænk på den nåde, Jeg har vist jer! At Jeg har udmærket jer frem 

for alverden! 



 
 

48 Frygt en dag, hvor ingen kan erstatte noget for en anden, hvor ingen forbøn for 

en anden bliver hørt, hvor ingen løsepenge for en anden modtages; hvor ingen 

kan hjælpes! 

 

 

 


