NAGYSZOMBATI TRAKTUSOK
Valamennyi traktus éneklendő díszes dallamon, vagy egyszerűen az alábbi tónuson.

(8.t.)

†

*

utolsó vers neumával

1. TRAKTUS: JUBILATE DEO 99.zs. 2-3

Ör-ven-dez-zetek az Úrnak minden föl-dek,

Men-je-tek az ő színe elé örvende-zés-sel:

Ő al-ko-tott min-ket, és nem mi ma-gun- kat.

* szol-gál-ja-tok az Úrnak vigasság-gal.

* tud-já-tok meg, hogy az Úr az Is-ten.

* Az ő népe vagyunk és legelőjének

juha- i.
2. TRAKTUS: QUI CONFIDUNT 124. zs. 1-2
1. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, * meg nem inog az, és mindörökké megmarad.
2. Jeruzsálemet hegyek veszik körül, * népét az Úr így veszi körül mostantól fogva és mindörökké.
3. TRAKTUS: CANTEMUS DOMINO Kiv 15, 1-2
1. Énekeljünk az Úrnak, mert fönségeset művelt, * a lovat és a rajta ülőt levetette a tengerbe.
2. Az Úr lett az én segítségem és oltalmam, * ő lett nékem szabadításomra.
3. Ő az én Istenem, hadd dicsérjem őt énekkel, * atyámnak Istene, magasztalja őt ajkam!
4. Az Úr, mint a győzhetetlen harcos! * Mindenható az ő neve.
4. TRAKTUS: LAUDATE DOMINUM 116. zs. 1-2
1. Dicsérjétek az Urat, minden nemzetek, * dicsérjétek őt minden népek!
2. Mert az ő irgalmassága megmutatkozott rajtunk, * és az Úr igazvolta örökké megmarad.
5. TRAKTUS: VINEA FACTA EST
Iz 5, 1-2
1. Szőlőt ültetett az Úr szerettének, * magas és termékeny dombon.
2. Besövényezte azt és árkot húzott köréje, * beültette azt válogatott vesszőkkel.
3. Őrtornyot rakatott a közepén, * és présházat épített.
4. A seregek Urának szőlője nem más, * mint Izrael népe!
6. TRAKTUS: ATTENDE, CÆLUM MTörv 32, 1-4
1. Halljátok, egek, amit szólok, * hallja a föld az én szám igéit!
2. Hulljon, mint a sűrű eső az én tanításom, † szálljon le, mint a harmat az én szavam, és mint a záporeső a füvön!
3. És mint az esőcseppek a pázsiton, * mert az Úr nevét hirdetem.
4. Adjatok tiszteletet a mi Istenünknek, † tökéletesek az ő tettei, * igazságosak minden utai.
5. Hűséges az Isten, † hamisság nincsen Őbenne, * igaz az Úr és szentséges.
7. TRAKTUS: SICUT CERVUS 41. zs. 2-4
1. Amint kívánkozik a szarvas a forrás vizéhez, * úgy kívánkozik a lelkem tehozzád, Istenem!
2. Szomjazik a lelkem az erős és élő Istenhez, * mikor jutok el, s jelenek meg az Isten orcája előtt?
3. Mikor jutok el csodálatos hegyére, * egészen az Isten házáig?

