
 
Seven Blessings Text 

 

Blessed are you, who combines independent beings together in sweetness like the wine from 
the fruits of the vine. 
 
 
Blessed are You, whose glory radiates throughout the Universe 
 
 
Blessed are you, creator of the universe, who breathes us all into life. 
 
 
Blessed is the human being endowed with the infinite capacity for insight and creativity. 
 
 
May those who are unfulfilled find hope and possibility in this great moment, as your children 
find one another and create an inspired future. Blessed are You, who gathers Zion’s children 
together in joy. 
 
 
Let these lovers live in joy and peace as you created the first human beings to live in the 
Garden of Eden. Blessed are you, who brings joy to the newly weds.  
 
 
Blessed are you creator of the universe who built into the fabric of creation joy and happiness, 
giddiness, merriment, song, dance and delight, love and harmony, peace and companionship. 
May there be heard the sound of joy, the sound of gladness, the rapturous voices of newly weds 
emanating from their chuppah and of young people feasting and singing. Blessed are You, who 
brings joy to the wedded lovers.  

 

עולם, בורא פרי הגפן.ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך ה .1  

  
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל ברא לכבודו .2  

ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר האדם .3  

 

אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות  אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, ברוך  .4 

תבניתו, והתקין לו ממנו בנין עדי עד: ברוך אתה אדוני, יוצר האדם  



 
Seven Blessings Text 

 

ברוך אתה אדוני משמח ציון  בניה לתוכה בשמחה: שוש תשיש ותגל העקרה, בקבוץ .5

בבניה   

 

משמח  ברוך אתה אדוני שמח תשמח רעים האהובים, כשחך יצירך בגן עדן מקדם: .6

.האהובים  

 

אשר ברא ששון ושמחה, אהובים, גילה ורנה  ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, .7

, קול קול ששון וקול שמחה ישמעהרה אדוני אלוהינו דיצה וחדוה, ואחוה שלום ורעות, מ

ממשתה נגינתם: ברוך אתה אדוני משמח אהובים  נשואיםפתם, וומח אהוביםמצהלות 

שואיםנ  

 

 


