
Evangelista Reinhard Bonnke proslul svými velkými evange-
lizacemi na africkém kontinentě. Narodil se v rodině pastora, 
vydal svůj život Pánu v devíti letech a povolání k misii v Africe 
přijal již jako chlapec. Po dokončení studií na biblické škole 
ve Walesu pastoroval církev a následně se vydal na misii do 
Afriky.

Právě tam, v malém hornatém království Lesotho, mu Bůh do 
srdce vložil vizi „celého afrického kontinentu proměněného 
vzácnou Ježíšovou krví“. Evangelista Bonnke začal pořádat 
shromáždění ve stanu pro 800 lidí. Na evangelizace však cho-
dilo stále více lidí, a tak musel pořizovat stále větší stany, až 
byla nakonec v roce 1984 zbudována největší mobilní stavba 
světa – stan pro 34 000 lidí!

Počet návštěvníků brzy přerostl i možnosti největšího stanu a shromáždění musela být pořá-
dána pod širým nebem – první z nich navštívilo 150 000 lidí! Od té doby pořádal shromáždění 
pro celá města po celém kontinentu, kterých se účastnilo až 1 600 000 lidí během jediného 
večera. Věže zvukového systému přenášejí kázání na míle daleko.

Uplynulo již přes 40 let od chvíle, kdy Reinhard Bonnke založil mezinárodní službu Kristus pro 
všechny národy (CfaN), která má v současné době své kanceláře v USA, Kanadě, Německu, 
Velké Británii, Nigérii, Jihoafrické republice, Singapuru, Brazílii a Austrálii. Od počátku nového 
tisíciletí služba zaznamenala přes 66 miliónů zdokumentovaných rozhodnutí pro Ježíše Krista 
na kampaních v Africe i jiných částech světa.

V rámci učednického programu bylo vytištěno více než 185 miliónů výtisků brožury následné 
péče CfaN ve 103 jazycích. Služba vytiskla milióny knih a zdarma je „zasela“ do národů světa.

Reinhard Bonnke proslul i pořádáním „Konferencí ohně“ v různých zemích celého světa, je-
jichž cílem je vystrojovat vedoucí a pracovníky církví k evangelizaci; distribucí více než 95 500 
000 výtisků knihy Od mínusu k plusu s poselstvím spasení do domácností lidí celého světa; a 
hledáním každé možné příležitosti, jak zasáhnout a získat ztracené pro Krista.

V nedávné době strávil Reinhard Bonnke několik let přípravou filmové série „Full Flame“ – sé-
rie osmi inspirativních filmů zacílených na motivaci a burcování církve k evangelizaci v moci 
Ducha Svatého.

Je známý pro svou spalující touhu kázat evangelium, vizi pro Afriku a poselství pro celý svět.

Evangelista Bonnke má s manželkou Anni tři děti – syna Kai-Uweho a dcery Gabriele a Susi 
– a osm vnoučat.
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