
Ignáczné Janó Judit vagyok. Görcsönyben élek a férjemmel, akivel 2008-ban 

kötöttünk szentségi házasságot. Három gyermekünk van, akikkel Isten 

ajándékozott meg minket. 2008 óta a Pécsi Betánia Közösség tagjai vagyunk. 

2015 novemberében kezdtem el önkéntesként szolgálni a Pécsi Imádság 

Házában, 2017 óta pedig az Úr lehetőséget ad nekem arra, hogy főállású 

imamisszionáriusként szolgálhassak a Pécsi Imádság Háza Alapítvány 

munkatársaként.

 Az elhívásom közel 25 évvel ezelőtt indult, amikor egy nagy tiszai árvíz kapcsán 

átélhettem azt, hogy sokan mások értem dolgoznak, rám vigyáznak. Ezt egy erős tapasztalat 

formájában Isten a szívembe véste, és mindig hálával gondoltam rá. Évekkel később részt 

vettem Pécsett egy Joel kurzuson, ami újabb lépcső volt számomra. Itt Isten megerősített 

engem a közbenjáró és az őrálló küldetésben, ami után már egyre tisztábban kezdett 

kirajzolódni számomra, hogy mire is hív az Úr. 2012-ben életigét kaptam Istentől: „Őrállóul 

rendeltelek.” (Ez 3,17), bár akkor az Imádság Háza szolgálatról még nem is tudtam. 

 2015-ben úgy érkeztem a II. Imádság Háza Konferenciára, hogy sokat szeretnék 

dicsőíteni, és jó tanításokat hallani. Amikor azonban a második este Johannes Hartl kihívta a 

közbenjárókat, tudtam, hogy ott a helyem. Az ima alatt olyan tapasztalatban volt részem, 

ami végképp megerősítette bennem: Isten elhívott a közbenjáró és dicsőítő szolgálatra.  

 A találkozóról hazatérve, másnap ott voltam a Pécsi Imádság Házában, és akkor 

hirtelen megláttam Isten tervét: igen, most én vagyok kint a „gáton”, a „várfalon”, és 

lehetőségem van rá, hogy szolgálatommal őrködjek az országom, a városom, az 

egyházmegyém felett. 

 Szeretem a szolgálatomat, mert tudom, az Úr rendelt ide engem őrállónak, tehát a 

helyemen vagyok, az Ő küldetésében vagyok. Ez nekem elég. Szeretném szolgálataimat 

egyre teljesebb szívvel végezni. Az az álmom, hogy Pécsen elinduljon a 24 órás folyamatos 

imádság a hét minden napján, a Pécsi Egyházmegye felszabaduljon Isten minden áldásának 

befogadására. Imádkozok azért, hogy megszűnjön a városban a prostitúció, és hogy a 

keresztény gyülekezetek mind egységben, szeretetben tudjunk megállni Isten trónja előtt. 
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