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Rev.  U l r i c h   P a r z a n y 
 

 

Ulrich Parzany s-a născut în Essen, Germania la data de 24 martie 1941. A crescut în Essen şi a urmat 

aici şcoala pînă în 1960, cînd a absolvit liceul. Prin intermediul misiunii de tineret Weigle House din 

Essen- condusă în acea vreme de pastorul şi evanghelistul Wilhelm Busch- a  ajuns să-şi  predea viaţa 

lui Hristos în anul 1955 , devenind apoi -ca şi voluntar- parte a echipei pînă în anul 1961. 

 

Ulrich Parzany a studiat teologia în perioada 1960-1941 la universităţile din Wuppertal, Goettingen, 

Tuebingen şi  Bonn şi a fost activ în  organizaţia studenţească  IFES (International Fellowship of 

Evangelical Students). După primul examen teologic din  toamna lui 1964, a lucrat timp de un an la 

Biserica Luterană a Iordaniei, în calitate de asistent (vicar) al episcopului german la  Ierusalim.În timp 

ce lucra pentru parohia germană luterană,  a predat şi elevilor de la şcoala secundară  luterană-pension 

din  Beit Jala. Această confruntare cu Islamul l-a influenţat în orientarea sa către misiunea mondială. 

 

După întoarcerea din Orientul Mijlociu în toamna lui 1965, Ulrich Parzany şi-a încheiat instruirea în 

Essen, în toamna anului 1966.Pînă în aprilie 1967, a lucrat ca vicar în zona Bonn, timp în care şi-a dat şi 

cel de-al doilea examen teologic, finalizîndu-şi astfel pregătirea teologică.  

 

Ulrich Parzany a fost ordinat  şi a lucrat  ca pastor de tineret în cadrul Weigle House din Essen – din 

mai 1967 pînă în septembrie 1984. În această perioadă, el şi-a început lucrarea ca evanghelist naţional 

de tineret. A prezidat comitetul coordonator pentru două importante congrese de tineret naţionale, 

"Christival „76", care a avut loc la Essen  şi "Christival „88", care a avut loc la Nuremburg. 

 

Ca rezultat al lucrării sale evanghelistice de predicare, a fost autorul a numeroase cărţi. 

 

Ulrich Parzany a fost Secretarul General al Consiliului Naţional al YMCA din Germania din octombrie 

1984 pînă în octombrie 2005. 

 

Ulrich Parzany a fost preşedinte  al comitetului naţional "ProChrist „93" împreună cu Billy Graham, din 

octombrie 1991 pînă în octombrie 1993. Pe lîngă lucrarea sa şi fucţia de Secretar General al YMCA, a 

fost numit director şi evanghelist  al iniţiativei evanghelice "ProChrist".Acest lucru a avut ca rezultat  

evenimente evanghelistice în anii 1995 (Leipzig), 1997 (Nueremberg), 2000 (Bremen), 2003 (Essen), 

2006 (Munich) şi  2009 (Chemnitz), care au fost transmise prin satelit în Germania şi alte ţări 

europene. 
 

Din 1994 pînă în 1998, Ulrich Parzany a fost preşedinte al Comitetului Executiv  al Mişcării de la 

Lausanne şi a fost şi membru al Comitetului Executiv  al Alianţei Evanghelice  Germane  în perioada 

1987-2004. În timpul Expoziţiei Mondiale EXPO2000 de la Hanovra, a fost directorul “Pavilionului 

Speranţei”, pavilionul tineretului şi obiectivul reprezentativ al EXPO2000.În perioada 2002-2005 a 

prezidat Coaliţia pentru Evanghelizare din Germania, ramura germană a Mişcării Lausanne. 

 

În  20 mai 1998, lui Ulrich Parzany i-a fost acordată  Crucea de Onoare Germană de către primul 

ministru al statului federal german Hessen. 

 

Ulrich Parzany este căsătorit din 1967 şi trăieşte în Kassel, Germania.Are 3 copii şi 5 nepoţi. 


