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 عمیق تر

 

 
Cm               b A          Cm                                  Fm         

 عمیق تر مـرا بـبر به عمق هـایـت ،عمیق تر کمـی عمیق تر
  bB                              Gm       b     B                                   bE  

 عمیق تر مـرا بـخوان به ژرفـایـت، عمیق تر کمـی عمیق تر
Cm                     b A       Cm                         Fm              

 عمیق تر بگذار درک کنـم فیض تو را، عمیق تر کمـی عمیق تر
   bB                            Gm          b B                              bE  

 عمیق تر بگذار بشنـوم قـلب تو را، عمیق تر کمـی عمیق تر
Cm                                  G                  Fm              

 می سازم زندگی ام را من ای پــدر ،بر وعده های تو
 
 
 

Cm   b                            A    Cm             Fm                         

 عمیق ترین مکـاشفات آسـمـان، عمیق تر کمـی عمیق تر
 b   Gm                   B            bB                           bE  

 زقلب و جـان  عمیق ترین نیایـشم، عمیق تر کمـی عمیق تر
   Cmb                          A       Cm            Fm                        

 عمیق ترین پرستشم به سـوی تو ،عمیق تر کمـی عمیق تر
b     Gm                  B       b       B                              bE  

 عمیق ترین چشـیـدن حضـور تو، یق ترعمیق تر کمـی عم
Cm                              G                         Fm              

 می آیم من به نـزد تخـتـت ای پــدر، به فیض و رحم تو
 
 
 
 
 
 



 
C                          Fm                     bB                               b  E 

 بس عظیم تر از درک من، مبـهـوت از محـبت و عشـق تو
b A        Fm                                      #C                       G       

 لت را ببـیـــنمالتـا جـ، ز گـناه و خـطافـدیــه دادی مـرا، ا
 
 
C                      Fm                  b     B                b                    E 

 پــایـدار تــو امـانـت، چــشیـدم و دیــدم نیـکویـی ات
bA                          Fm                                    #C 

 شیـرین اسـت چــون عـسل، حضـورت ای پــدر
G            G                                   

 مـرا بخـوان به عمـق هـایت
 
 

Cm                              b   Fm                               Cm          A     

 عمیق تر کمـی عمیق تر، عمیق تر بگذار درک کنم فرزندیم
b     Gm                   A          bA                            b       E  

 عمیق تر کمـی عمیق تر، عمیق تر بگذار کشف کنم آزادیم
   Cmb                          A      Fm                             Cm         

 عمیق تر کمـی عمیق تر، عمیق تر بینم کیستم در نگاه تو
b      Gm                  B           bB                               bE  

 درک کنم هستم میراث تو تر عمیق تر کمـی عمیق تر، عمیق
Cm                              G                        Fm         

 هدف از بودنم ، حیات و زیستنم تنها تویی ای پدر
 
 

 بندگردان

 

Cm                               Cm    
 عمیــق تر ، کمــی عمیــق تر

 

 شعر و آهنگ: روزبه نجارنژاد


