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1 Το έτος του θανάτου του βασιλιά Ουζζία, είδα 
τον Κύριο να κάθεται πάνω σε θρόνο 
μεγαλόπρεπο και υπερυψωμένο. Οι άκρες του 
μανδύα του γέμιζαν το ναό. 2 Μπροστά του 
στέκονταν σεραφίμ, που καθένα τους είχε έξι 
φτερούγες: δύο για να σκεπάζουν το πρόσωπό 
τους, δύο για να σκεπάζουν το σώμα τους και 
τις άλλες δυο για να πετάνε. 3 Και φώναζαν το 
ένα στο άλλο:

«Άγιος, άγιος, άγιος
είναι ο Κύριος του σύμπαντος·
όλη η γη είναι απ’ τη δόξα του γεμάτη».

4 Σείστηκαν οι παραστάτες της θύρας από τη 
δυνατή φωνή τους, και γέμισε από καπνό ο 

ναός. 5 Τότε είπα: «Αλίμονό μου, χάθηκα! Γιατί 
είμαι άνθρωπος με χείλη ακάθαρτα και κατοικώ 
ανάμεσα σ’ ένα λαό με χείλη ακάθαρτα, και 
τώρα είδα με τα μάτια μου το βασιλιά, τον Κύριο 
του σύμπαντος!»
6 Πέταξε τότε κι ήρθε κοντά μου ένα από τα 
σεραφίμ, κρατώντας ένα κάρβουνο αναμμένο, 
που το είχε πάρει με λαβίδα απ’ το θυσιαστήριο. 
7 Μ’ αυτό άγγιξε το στόμα μου και είπε: «Κοίτα, 
αυτό άγγιξε τα χείλη σου κι η ανομία σου 
εξαλείφθηκε· η αμαρτία σου έχει συγχωρηθεί».
8 Έπειτα άκουσα το Θεό να λέει: «Ποιον να 
στείλω; ποιος θέλει να γίνει ο αγγελιοφόρος 
μας;» Κι εγώ είπα: «Ορίστε, στείλε εμένα!» 
9 Και απάντησε: «Πήγαινε και πες σ’ αυτόν το 
λαό: “θ’ ακούτε μα δεν θα καταλαβαίνετε. Θα 
βλέπετε, μα δεν θα εννοείτε!”
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