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Alt for Ham Oswald Chambers Hent PDF Ny udgave af den over 80 år gamle bestseller 'Alt for Ham', der er
den mest læste andagtsbog i den engelsksprogede verden. Andagtsbogen bringer en tankevækkende tekst til

alle årets 365 dage.

'Alt for Ham' er en andagtsbog med stor åndelig dybde. En bog som man slider op i løbet af 10 år - hvorefter
man anskaffer sig en ny. Den engelske udgave 'My Utmost for His Highest' udkom første gang i 1927, og er

siden blevet trykt i 48 oplag på engelsk.

Forfatteren, Oswald Chambers, døde den 15. november 1917, kun 43 år gammel, efter en kompliceret
blindtarmsoperation. Selv om Oswald Chambers kun har skrevet én bog selv, bærer over 30 titler hans navn.
Bøgerne blev til ved, at hustruen Biddy, som var retsstenograf, skrev notater fra hans bibeltimer. Efter hans
død blev det hans hustru og datters livsopgave at videregive hans ord til verden. Deres arbejde ses i bogen

'Alt for Ham'.
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