Alternative D
 ה_________ ל_________ שנת אלפיים.זהו יום של אושר ושמחה גדולה
 שנת חמשת אלפים ושבע מאות, _________  ה_________ לחודש, _________ו
החתן, _________  כאן ב_________ במדינת, מנין שאנו מונין, _________
_________ בן _________ והכלה _________ בת _________ הצהירו על אהבתם
 נכבד, אנו נוקיר. אנחנו בוחרים האחד בשניה לאיש ולאישה.וקשרו את נפשותם יחד
 לו תהא האהבה אבן שואבת לאומץ ולנחישות.וננצור בהקימנו יחד משפחה אוהבת
 תקוותייך תקוותי כוחך כוחי. לו יהיו חיינו מלאים ושלובים לעד.להיות מי שאנחנו
 ורואים זה בעיני זו את אותה, עומדים אנחנו היום איש כנגד אשה.עתידך הוא גם עתידי
 ברית של. זוהי תקווה גדולה.אהבה גדולה שומעים אנחנו היום זו חלום ליבו של זה
 לעמוד. אנחנו מתחייבים לתמוך ולטפח. נעימות וכנות, חמלה, מסירות, איתנות,אמת
 באושר, בפליאה, לפגוש בברכות שבדרכנו.נוכח האתגרים באומץ ובעוצמה שקטה
. לגדול כאנשים עצמאיים ולעלוז בחירות הנהדרה שיש בהערכה הדדית.ובשחוק
. תקפה, והייתה הברית הקדושה. יחבק עמו האושר ברכות של חיוכים אין קץ,לוואי

On this day of great celebration and joy, on the _________ day of the month of _________ in the
year two thousand _________ , which corresponds to the _________ day of _________ in the year of
five thousand seven hundred and _________ in _________, _________, the groom ______________________ and
the bride ______________________ spoke the words and performed the rites which united their
lives and affirmed their love. With this ceremony we choose each other as husband and
wife. We shall treasure and respect each other with honor and integrity as we create a
loving family together. May our love provide us with the determination and courage to
be who we are. May our lives become whole and intertwined forever. You are my best
friend, my hopes and future, my strength, my soulmate. Standing proudly beside you, in
your eyes I see my love, and in your heart I see my dreams, and in our promise I see a
union, true and steadfast, uniquely devoted to compassion, kindness, and sincerity. We
pledge to cherish and sustain each other, meeting life’s trials with quiet strength and
courage, and meeting life’s blessing with wonder, joy, and laughter. We will grow as
individuals and delight in an elegant freedom born from mutual respect. May the joy of
living for one another bring smiles to our faces. Our sacred covenant is valid and
binding.

