Anniversary I

Restatement of vows in Hebrew and English (Hebrew and English are translations of each other)
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באאא בשבת אאאאאאאא לחדש אאאא שנת חמשת אלפים ושבע מאות
 באאאאאאאאאאאא באו בברית נשואין קדושה החתן אאאאאאאאא,אאאאאאא
 הבטחנו. לפני אאאאאאא שנים כיום הזה חברו חיינו בנשואין.והכלה אאאאאאאאא
 מחדשים, כיום.להוקיר ולכבד זה את זו בנאמנות וביושר כדרך בני ישראל ובנותיה
 כבעבר נהא רגישים זה לצרכיו.אנו הבטחותינו זה לזו כאוהבים ושותפים בנשואין
 טקסט. רגשות וחוויות זה עם זו, ולחלוק מחשבות, פתוחים וקשובים זה לזו,של זו
 אם.זה שייך למיכה פרקר ארטוורקס אינקורפורטד וחוקי זכויות היוצרים חלים עליו
 אנו. האדם שמשתמש בו עושה זאת ללא רשות,משפט זה מופיע בגוף הטקסט
. חסד ויושר איש בעצמו ובזולתו,מחדשים את הבטחתנו לטפח מידות של סלחנות
 כתמיד חולקים אנו את שמחות.כאז כן עתה מוקירים אנו האחד את ייחוד השניה
 מי ייתן ונמשיך להלך.החיים ועומדים איתנים לסעד זה את זו בשעות מצוקה וצער
 מי ייתן. כבוד והערצה כפי שהיו בעבר,זה בצד זו במסע החיים מלאי אהבה
 אהבה ושלום ימלאו, מי ייתן ותקווה. ואהבתנו תלך ותאדיר,ותעמיק הקרבה בינינו
. ונזכה לשנים נוספות רבות,את ביתנו כפי שמילאוהו במשך כל השנים שחלקנו יחד
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On the xxxxx day of the week, the xxxxxxxxx day of the month of xxxxxxx, in the year xxxx,
corresponding to the xxxxxxxxxx day of the month of xxxxxxxxx, in the year xxxxx, the holy
covenant of marriage was entered into in xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, between the groom,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, and the bride, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxx years ago on
this day, we joined our lives in marriage. We promised to cherish and honor each other with faithfulness
and integrity as is customary among the sons and daughters of Israel. Today, we reaffirm our
commitment to each other as beloveds and partners in marriage. We continue to strive to be sensitive to
each other’s needs, to be open and understanding with each other, and to share our thoughts, our feelings,
and our experiences with each other. We renew our promise to try always to bring out the qualities of
forgiveness, compassion, and integrity in ourselves and in each other. We continue to cherish each other’s
uniqueness. We continue to share in life’s joys and remain steadfast and comfort each other through life’s
sorrows. May we forever continue through life’s journey beside each other, our hearts still filled with
love, respect, and admiration, as they were so many years ago. May our caring for each other grow
deeper; may our love for each other grow stronger. May our home be filled with hope, peace, and love
as it has been for all these years we have shared together. May we share just as many more.
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