
1. Co jest bez wartości? … wytwory wytwórców 
bałwanów

2. Co człowiek robi przy drugiej połowie 
drewna, z którego robi bałwana? Spożywa 
…, piecze pieczeń i je do syta

3. Po co człowiek roznieca ogień drewnem, z 
którego robi bałwana? Aby napiec …

4. Co rozciąga snycerz?
5. Inaczej „niewidomi”
6. Co kowal robi uderzeniami młota? … kształt 

bałwanowi
7. Co się dzieje z tym, kto się zadaje z 

popiołem? Tego … omamione serce tak że 
nie uratuje swojej duszy 

8. Gdzie ma być ustawiony bałwan, wykonany 
na podobieństwo człowieka? W …

9. Jacy są ci, którzy modlą się do bałwanów? 
Nie mają poznania ani rozumu, bo 
zaślepione są ich oczy, tak że nie widzą, a 
serca …, tak że nie rozumieją

10. Na co czeka snycerz? Aż … najsilniejsze
pośród drzew leśnych

11. Gdzie Pan się wsławił? W …
12. Przeciwieństwo „najedzony”
13. Czym snycerz kreśli zarysy bałwana? … 

ołówkiem
14. Na co naraża czcicieli bałwanów ich 

oczywista niewiedza? Na …
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15. Kto rozciąga sznur i kreśli zarysy bałwana 
czerwonym ołówkiem?

16. Co naraża czcicieli bałwanów na hańbę? 
Ich … niewiedza

17. Czym snycerz wycina bałwana?
18. Na podobieństwo czego snycerz wykonuje 

bałwana? Na podobieństwo …, jako piękną 
postać ludzką

19. Co robi snycerz? Wykonuje bałwana na 
podobieństwo człowieka, jako piękną 
postać ludzką, która ma być … w domu

20. Co się dzieje z tym, kto się zadaje z 
popiołem? Tego zwodzi omamione … tak 
że nie uratuje swojej duszy 

21. Co robi człowiek, który robi sobie boga? 
Oddaje mu pokłon i pada przed nim na …

22. Jakie są oczy tych, którzy modlą się do 
bałwanów?

23. Co naraża czcicieli bałwanów na hańbę? 
Ich oczywista … 

24. Dzięki czemu rośnie jodła? Dzięki …
25. Co Pan starł jak mgłę?
26. Co się dzieje z tym, kto się zadaje z 

popiołem? Tego zwodzi … serce tak że nie 
uratuje swojej duszy 

27. Kiedy kowal omdlewa? Gdy nie pije …
28. Kto jest niczym? Wytwórcy …
29. Przeciwieństwo „najsłabsze”

30. Kto naraża się na wstyd? Towarzysze tego, który 
wytwarza bóstwo i … bałwana

31. Co człowiek robi z drewnem, z którego robi 
bałwana? Połowę jego … w ogniu, przy drugiej jego 
połowie spożywa mięso

32. Co robi człowiek, który robi sobie boga? Oddaje mu 
… i pada przed nim na kolana

33. Jakie drzewo bierze snycerz? … albo dąb
34. Jakie są ulubione wytwory wytwórców bałwanów? 

Są bez …
35. Na podobieństwo czego snycerz wykonuje bałwana? 

Na podobieństwo człowieka, jako piękną … ludzką
36. Kto wytwarza bałwany pracując przy żarze węgla?
37. Co człowiek robi sobie z drzewa poza tym, że służy 

mu na opał i piecze na nim chleb? Nadto robi sobie 
… i oddaje mu pokłon, czyni z niego bałwana i pada 
przed nim na kolana

38. Czym snycerz kreśli zarysy bałwana? Czerwonym … 
39. Na co narażają się towarzysze tego, który wytwarza 

bóstwo i odlewa bałwana? Na …
40. Czym kowal nadaje kształt bałwanowi?  

Uderzeniami …
41. Przeciwieństwo „cicho”
42. Czym są wytwórcy bałwanów?
43. Czego nie mają ci, którzy modlą się do bałwanów?   

… ani rozumu
44. Co człowiek robi sobie z drzewa poza tym, że służy 

mu na opał i piecze na nim chleb? Nadto robi sobie 
boga i oddaje mu pokłon, czyni z niego … i pada 
przed nim na kolana

45. Co robi kowal, gdy nie pije wody?
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