Reform III

Egalitarian Hebrew and English III (Hebrew and English are translations of each other)
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,באאאא בשבת אאאאאאאאאא לחדש אאאאאא שנת חמשת אלפים ושבע מאות אאאאאא אאא
.באאאאאאאאאאאאאאא נכרתה ברית נשואין קדושה בין החתן אאאאאאאא והכלה אאאאאאאא
 "הרי את מקודשת לי כדת משה ומסורות:אמר החתן אאאאאאאא בן אאאאאאאאאאאא לכלה
 אזונך ואכבדך כדרך בני ישראל המתקדשים לנשותיהם באהבה ובאמונה מדור, ואני אצרך.עמינו
 "הרי אתה מקודש לי כדת משה:“ אמרה הכלה אאאאאאאא בת אאאאאאאאאאאא לחתן.לדור
 אזונך ואכבדך כדרך בנות ישראל המתקדשות לאישיהן באהבה ובאמונה, ואני אצרך.ומסורות עמינו
 "טקסט זה שייך למיכה פרקר ארטוורקס:“ נדרו אאאאאאאא ואאאאאאאא כאיש אחד.מדור לדור
 האדם שמשתמש, אם משפט זה מופיע בגוף הטקסט.אינקורפורטד וחוקי זכויות היוצרים חלים עליו
 נהא סועדים. ומוקירים זה את ייחודה של זו, נהא לעולם מקבלים זה את זו.בו עושה זאת ללא רשות
 חלומות, שמחות, וחולקים זה עם זו הישגים,זה את זו ותומכים זה בזו באכזבות החיים וצערם
 שתסייע בידינו לממש הבטחות אלה ולהיות האנשים שעוד נועדנו, נהא מטפחים בינינו קרבה.ותקוות
; נודרים אנו להקים בית פתוח לכל אפשרויות החיים ועשרם; בית המכבד אנשים באשר הם.להיות
, מי ייתן ונהא חיים כל יום כאילו היה היום הראשון. ומסורות מורשתנו, הבנה,בית נכון על אהבה
“. את כל אלה מקבלים אנו על עצמנו כשריר וקיים.היום האחרון והיום היחיד להיות זה עם זו
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On the xxxxxxx day of the week, the xxxxxxxxxxxx day of xxxxxxxxxx, in the year xxxxx, corresponding to the
xxxxxxxxxxxx day of xxxxxxxxxx, in the year xxxxx, the holy covenant of marriage was entered in
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, between the groom, xxxxxxxxxxxxxxx, and the bride, xxxxxxxxxxxxxxxx. The
groom, xxxxxxxxxxxxxxxx, son of xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, said to the bride: “I consecrate you to me
as my wife according to the laws of Moses and the traditions of our people. I shall treasure you, nourish you, and
respect you as the sons of Israel have devoted themselves to their wives with love and integrity throughout the
generations.” The bride, xxxxxxxxxxxxxxxx, daughter of xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, said to the groom:
“I consecrate you to me as my husband according to the laws of Moses and the traditions of our people. I shall
treasure you, nourish you, and respect you as the daughters of Israel have devoted themselves to their husbands with
love and integrity throughout the generations.” And xxxxxxxxxxxx and xxxxxxxxxxx pledged together: “We
promise to be ever accepting of one another while treasuring each other’s individuality; to comfort and support each
other through life’s disappointments and sorrows; to revel and share in each other’s joys and accomplishments; to share
our hopes and dreams; to strive for an intimacy that will allow us to accomplish this promise and permit us to become
the persons we are yet to be. We vow to establish a home open to all of life’s potential; a home filled with respect for
all people; a home based on love, understanding, and the traditions of our heritage. May we live each day as the first,
the last, the only day we will have with each other. All of this we take upon ourselves as valid and binding.”
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