
Gabi Pécsett él férjével - Flach Ferenccel - , akivel 7 gyermeket 
nevelnek. Immáron több, mint 20. éve főállású családanyaként 
tevékenykedik. Emellett párjával a Pécsi Betánia Katolikus 
Karizmatikus Közösséget és a fiatalokból álló Emmausz 
Közösséget vezeti. A Pécsett - 2015. júliusában - induló Imádság 
Háza elkötelezett szolgálója és alapítványának vezetője. 

 Gabi református keresztségben részesült, de gyermekkorában nem gyakorolta 
vallását. Fiatal egyetemista évei alatt megtapasztalta a világ kegyetlen, s önző oldalát és mély 
vágyakozással sóhajtott fel az isteni segítség és szeretet után. Erős vonzódást érzett a 
katolikus egyház iránt, egyre nagyobb vágy ébredt szívében arra, hogy egyszer ő is magához 
vehesse az Úr Jézus testét az Oltáriszentségben, és hogy végre igazán megtalálja azt az 
Istent, akit valójában szíve mélyén egész életében keresett. 
 1993 tavaszán érkezett el életének fordulópontja, amikor a templomból hazafelé 
vezető úton Isten szólt hozzá, és betöltötte az Ő Fényével és Szeretetével. Hatalmas öröm, 
melegség, erő árasztotta el egész lényét és kitört belőle a nyelvek imája, melyről addig még 
sohasem hallott, és megpecsételődött benne Isten életre szóló elhívása. 
A Szentlélek kiáradásának ezt a megtapasztalását nem tudta magában tartani és megosztotta 
egyik barátjával is  - későbbi férjével -, aki hasonlóan vágyakozott Isten után. 
 Ez az életet meghatározó élmény elvezette őket Pécsett egy katolikus karizmatikus 
közösségbe, ahol megismerkedtek a keresztény közösségi élet alapjaival, bekapcsolódtak az 
evangelizációba és a különböző szolgálatokba, s folyamatosan erősödtek elhívásukban.  
Gabi közben felvette a katolikus hitet, 1995-ben összeházasodtak és 7 gyermekük született.  
 2002-ben az Úr meghívta őket arra, hogy életüket szenteljék oda az Ő dicsőítésének 
és imádatának. Ekkor indítottak útjára egy heti rendszerességű dicsőítő alkalmat, melyet 
később kiterjesztettek egész éjszakát átölelő, virrasztással egybekötött szolgálattá is, 
melynek fő célja az istenimádaton kívül a városi és országos problémákért való közbenjárás. 
2004-ben megalapították a Pécsi Betánia Közösséget, melynek alapküldetése mind a mai 
napig az Isten dicsérete és az ebből fakadó evangelizáció. 
Gabi 2010 óta külön foglalkozik a közösség köré csoportosuló lelkes fiatalokkal, 2013. 
szeptemberétől pedig a jelenleg is elkötelezetten és aktívan a Pécsi Imádság Házában 
szolgáló, fiatal-felnőttekből álló Emmausz Közösséget vezeti.  
A 2014-es magyarországi Imádság Háza Konferencián tisztult le szívükben férjével az elhívás, 
hogy hozzanak létre Pécsett egy Imádság Házat, melynek teljes idejű szolgálatára való 
meghívását Gabi számára a 2015-ös augsburgi MEHR Konferencián pecsételte meg Isten. 
2015 júliusától elindították lakóhelyükön az imamissziós szolgálatot, melyből napról napra 
egyre nagyobb örömük fakad, egyre jobban megízlelve az Úr csodálatos terveit és áldásait. 
 Gabi több, mint 20 éve tartó anyai hivatása mellett, szeretné továbbra is folytatni a 
Pécsi Imádság Háza Alapítvány keretein belül 2016. szeptemberében elkezdett teljes idejű 
imamisszionáriusi munkáját, hogy ily módon is egészen Istennek szentelhesse életét. 
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“Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust.” Jn 17,3
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