Reform I

Egalitarian Hebrew and English I (Hebrew and English are translations of each other)
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באאאא בשבת אאאאאאאאאאאא לחדש אאאאאא שנת חמשת אלפים ושבע מאות אאאאאא
 בפני בני משפחה וידידים באו החתן אאאאאאאא בן, באאאאאאאאאאאאאאא,אאאאאא
אאאאאאאאאאאא והכלה אאאאאאאא בת אאאאאאאאאאאא בברית הדדית להיות כאיש עם
 "את אשתי כדת משה: מבטיח החתן אאאאאאאא לאאאאאאאא הכלה.אשתו שותפים בנשואין
“. ואני אוקירך ואכבדך כדרך בני ישראל המוקירים ומכבדים את נשותיהם ביושר ובנאמנות.וישראל
 ואני אוקירך. "אתה אישי כדת משה וישראל:מבטיחה הכלה אאאאאאאא לאאאאאאאא החתן
“ "טקסט זה שייך למיכה.ואכבדך כדרך נשים המוקירות ומכבדות את אישיהן ביושר ובנאמנות
, אם משפט זה מופיע בגוף הטקסט.פרקר ארטוורקס אינקורפורטד וחוקי זכויות היוצרים חלים עליו
 כאוהבים ורעים אנו מבטיחים זה לזו לעשות הכל כדי.האדם שמשתמש בו עושה זאת ללא רשות
. רגשותינו וחוויותינו, ובזכותה נשתף זה את זו במחשבותינו,שהפתיחות תשרה בינינו במהלך חיינו
 כאוהבים ורעים. חמלה ויושר,אנו מבטיחים לנסות תמיד לטפח בעצמנו וזה בזו מידות של סלחנות
 נתמך ונאתגר זה את זו בשעות של שמחה ושל צער; נחלוק טביעות.נוקיר זה את ייחודה של זו
 נעשה כל שביכולתנו על מנת לאפשר זה לזו להיות האנשים שעוד נועדנו,עין ותובנות; ומעל הכל
.“ והכל שריר וקיים. את כל אלה מקבלים אנו על עצמנו ומתחייבים לקיימם כמיטב יכולתנו.להיות
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On the xxxxxxxxxxxx day of the week, the xxxxxxxxxxxx day of xxxxxxxxxxxx, in the year xxxxx,
corresponding to the xxxxxxxxxxxx day of xxxxxxxxxxxx, in the year xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, son
of xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, and xxxxxxxxxxxxxxxxx, daughter of xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
join each other in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, before family and friends to make a mutual covenant as
husband and wife, partners in marriage. The groom, xxxxxxxxxxxx, promises xxxxxxxxxxxx, the bride:
“You are my wife according to the tradition of Moses and Israel. I shall cherish you and honor you as is
customary among the sons of Israel who have cherished and honored their wives in faithfulness and in integrity.”
The bride, xxxxxxxxxxxx, promises xxxxxxxxxxxx, the groom: “You are my husband according to the
tradition of Moses and Israel. I shall cherish you and honor you as is customary among the daughters of
Israel who have cherished and honored their husbands in faithfulness and in integrity.” “We, as beloveds and
friends, promise each other to strive throughout our lives together to achieve an openness which will enable us to
share our thoughts, our feelings, and our experiences. We promise to try always to bring out in ourselves and in
each other qualities of forgiveness, compassion, and integrity. We, as beloveds and friends, will cherish each
other’s uniqueness; comfort and challenge each other through life’s sorrow and joy; share our intuition and insight
with one another; and above all do everything within our power to permit each of us to become the persons we
are yet to be. All this we take upon ourselves to uphold to the best of our abilities.” All is valid and binding.
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