Reform VI

Egalitarian Hebrew and English VI (Hebrew and English are translations of each other)
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,באאא בשבת אאאאאאאאאא לחדש אאאאא שנת חמשת אלפים ושבע מאות אאאאאאאאא
 החתן אאאאאאאא בן אאאאאאאאאא והכלה אאאאאאאא בת,באאאאאאאאאאאאא
 ונדרו זה לזו.אאאאאאאאאא התכנסו בפני משפחה וחברים כדי לבוא בברית נישואין קדושה
 בבטחון, אני עומד זקוף, אבל אתך. אני עומד לבדי, "מי הייתי בלעדייך? בלעדייך:באהבה ובחמלה
 וביומיי יש, בשנותיי יש אושר, לחיי יש משמעות, אבל אתך. אני פשוט קיים, בלעדייך.ובוודאות
 ואני טוב יותר משידעתי, אני מוצא השראה, אני מיוחד, אבל אתך. אני אדם טוב, בלעדייך.שמחה
 טקסט זה שייך למיכה פרקר ארטוורקס אינקורפורטד וחוקי זכויות היוצרים חלים.שאוכל להיות
לא ידעתי. האדם שמשתמש בו עושה זאת ללא רשות, אם משפט זה מופיע בגוף הטקסט.עליו
 לא אוכל לבטא. וכעת איני יודע כיצד לא לאהוב כך,שיש באפשרותי לאהוב בצורה כל כך עמוקה
. את השמש ביומיי והירח בלילותיי הקודרים ביותר.כמה שאני אוהב אותך במילים פשוטות בלבד
 ויש לי אמונה שתמיד, אני בוטח בך, אני מאמין בך. את היופי עצמו.את הבהירות ביקום שלי
 אני מחייב את עצמי אלייך היום. והידידה שלי, היועצת שלי, את התומכת שלי.תהיי שם בשבילי
 את נמצאת. אנסה תמיד להבין ולסלוח. אהיה לצדך בשעות אושר כבעתות צער.ולכל ימות המחר
“. מחויבותי כלפייך ושלך כלפי כורכת אותנו יחד וחותמת מסמך זה.תמיד במחשבותיי ובחלומותיי
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On the xxxxxxxx day of the week, the xxxxxxxxxxxx day of xxxxxxxxxx, in the year xxxxx, corresponding
to the xxxxxxxxxxxx day of xxxxxxxxxxxx, in the year xxxxx, in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
the groom, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, son of xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, and the bride,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, daughter of xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, joined each other before
family and friends to enter into the holy covenant of marriage, and with love and compassion each vowed to the
other: “Who would I be without you? Without you, I stand on my own. But with you, I stand tall, I have
confidence, and I am assured. Without you, I merely exist. But with you, my life has meaning, my years have
joy, and my days have happiness. Without you, I am a good person. But with you, I am special, I am inspired,
and I am better than I knew I could be. I did not know I could love this deeply, and now, I do not know
how not to. I cannot express how much I love you with just simple words. You are the sun in my days and the
moon in my darkest nights. You are the brightness in my universe. You are beauty itself. I believe in you, I
trust in you, and I have faith that you will always be there for me. You are my champion, you are my counselor,
and you are my friend. I pledge myself to you today and all of my tomorrows. I will be with you through times
of joy and times of sorrow. I will try to always be understanding and forgiving. You are always in my
thoughts and my dreams. My commitment to you, and yours to me, binds us together and seals this document.”
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