Interfaith V

Nondenominational Hebrew and English V (Hebrew and English are translations of each other)
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באאא בשבת אאאאאאא לחדש אאאאאא שנת חמשת אלפים ושבע מאות
 החתן אאאאאא בן אאאאאאאאא והכלה אאאאאאא בת, באאאאאאאאא,אאאאא
אאאאאאאאאא באו בברית נישואין הדדית בפני אלהים ואלה העדים וכך התחייבו
. ובאהבה, בהוקרה, וננהג זה בזו בכבוד, "נהא מהלכים יד ביד במסע החיים:יחד
טקסט זה שייך למיכה פרקר ארטוורקס אינקורפורטד וחוקי זכויות היוצרים חלים
 האדם שמשתמש בו עושה זאת ללא, אם משפט זה מופיע בגוף הטקסט.עליו
 נשאף תמיד להבין ולסלוח; להיות רגישים האחד לצרכיה ורגשותיה של.רשות
 נחלוק זה עם זו את. נעמוד זה לצד זו בעתות מצוקה כבשעות שמחה.השניה
 ונעודד זה את זו להגיע להישגים גדולים כקטנים ולהתגבר,תקוותינו וחלומותינו
 וקול צחוקם של ילדים ימלא. מי ייתן ואלהים יעמוד לצדנו ויברכנו.על כל מכשול
 ומאור הידידות יאיר את דרכינו. ימעטו אסונותינו וירבו ברכותינו.ביתנו
 ונחיה איש למען אשתו בחדווה ועם חיוך. ונזכה לראות את ילדי ילדינו.המשותפת
“. ואת כל אלה מקבלים אנו כשריר וקיים. ונדע רק אושר מיום זה ואילך.על פנינו
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On the xxxxxxx day of the week, the xxxxxxxxxxx day of xxxxxxxxx, in the year xxxxx,
corresponding to the xxxxxxxxxxxx day of xxxxxxxxxxxx, in the year xxxxx, in
xxxxxxxxxxxxxxxxx, the groom, xxxxxxxxxxxxxxx, son of xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, and the
bride, xxxxxxxxxxxxxxx, daughter of xxxxxxxxxxxxxxxxxx, entered into the mutual covenant of
marriage before God and these witnesses and made this pledge together: “As we travel life’s journey
together, we will hold each other in respect, in admiration, and in love just as we will hold each other’s
hand. We will try always to be understanding and forgiving, sensitive to each other’s needs and feelings.
We will be there for each other in times of need as in times of celebration. We will share in each other’s
hopes and dreams and support each other to achievements great and small and through all of life’s
setbacks. May God be with us and bless us. May the laughter of children grace the halls of our home.
May we be poor in misfortune and rich in blessings. May the light of friendship guide our path together.
May we see our children’s children. May the joy of living for one another bring smiles to our faces.
May we know nothing but happiness from this day forward. All of this we accept as valid and binding.”

©

Bride
Witness

Rabbi

Groom
Witness

Text © 1996-2017 Micah Parker Artworks, Inc.
This text may not be reproduced without consent of copyright owner.

