
Daniel Kolenda je novodobý misionář – evangelista, který osobně vedl ke Kristu více 
než 19 milionů lidí skrze masové evangelizační kampaně pod širým nebem na velmi 
nebezpečných, těžko dostupných a vzdálených
místech. Jako nástupce světově známého evangelisty Reinharda Bonnkeho se Dan-
iel stal prezidentem organizace Kristus pro všechny národy, služby, která pořádá 
pravděpodobně největší evangelizační akce historie, vydala více než 190 milionů knih 
ve 104 jazycích a má své kanceláře v 10 národech světa. Uvádí také mezinárodní 
televizní program.

Daniel je obdarovaný kazatel páté generace služebníků, jeho služba se vyznačuje 
silným evangelizačním pomazáním a úžasnými zázraky podle Ježíšova vzoru – učit, 
kázat a uzdravovat. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni a hluší slyší – 
dokonce viděl i vzkříšení mrtvého – avšak co je nejdůležitější, chudým je zvěstováno 
evangelium. Zacílený důraz na evangelium – to je to, co nejlépe charakterizuje službu 
Daniela Kolendy a organizace Kristus pro všechny národy.

Daniel vystudoval Southern University v Lakelandu a Brownsville Revival School of 
Ministry v Pensacole, avšak jeho nejlepší vzdělání pramení z několikaleté zkušenosti, 
kdy slouží bok po boku s jeho mentorem a duchovním otcem evangelistou Reinhar-
dem Bonnkem. Společně cestovali po světě, kázali evangelium a v tom pokračují i 
nadále -zacílený tým, který má jedinečnou efektivitu.

Daniel, jako bývalý pastor a zakladatel sboru je neúnavně oddán a vydán Církvi. Více 
než polovina nákladů každé evangelizace je investována do systému následné péče, 
aby se každý nově obrácený mohl stát vírou naplněným, nebojácným učedníkem 
Krista a členem místní církve.

Daniel, jeho žena Rebekah a jejich čtyři děti, Elijah, Gloria, London a Lydia Diane bydlí 
poblíž Orlanda na Floridě.

Stručné představení:
Daniel Kolenda je misionář - evangelista, který osobně vedl ke Kristu více než 
19 miliónů lidí skrze masové evangelizační kampaně pod otevřeným nebem na 
velmi nebezpečných, těžko dostupných a vzdálených místech. Daniel je au-
torem několika knih a otcem čtyř dětí. Jako nástupce evangelisty Reinharda 
Bonnkeho je prezidentem organizace Kristus pro všechny národy.
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