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Katolikus pap, teológus. Frankfurtban született 1934-ben. 1971-ben doktorált a würzburgi egyetemen.  

Legfőbb kutatási területe a biblikum, az egyháztan és az eszkatológia. 1976-tól a Tübingeni Egyetem 

Katolikus Teológiai Karának újszövetségi tanszékét vezette. Tizenegy évvel később felhagyott az egye-

temi oktatással, és belépett a müncheni Katolikus Integrált Közösségbe (Katholische Integrierte Geme-

inde), amelynek fő célkitűzése a laikus krisztushívők apostoli munkájának segítése. 2009-től tanít a ró-

mai Lateráni Pápai Egyetemen, az Isten Népének Teológiája tanszéken. Az utóbbi két évtizedben a Her-

der kiadónál rendszeresen jelennek meg könyvei. Szélesebb közönség előtt tartott előadásainak írott 

anyagát gyűjtötte össze néhány könyvében. Kutatómunkáját, de előadásainak témaválasztását és nyel-

vezetét nem biblikus szakkonferenciákhoz alakítja. Ennek köszönhető, hogy könyvei közkedveltek és 

sokan olvassák. Műveit számos nyelvre lefordították. Munkássága annak példája, hogy a teológia ma-

gas szintű művelése és a közérthetőség nem zárja ki egymást. Képes meghallani és megérteni azokat a 

problémákat és kérdéseket, amelyek a hívők és nemhívők nagy számát foglalkoztatják. Testvére, Nor-

bert Lohfink, az Ószövetség professzora. 

 

A Bencés Kiadónál megjelent könyvei:  

• A Názáreti Jézus – mit akart és ki volt ő?, 2018 

• Végül a semmi? A feltámadásról és az örök életről, 2020 

• Ludwig Weimerrel: Mária, Izrael leánya. A szeplőtelen fogantatás új megközelítése, 2021 

 

Más kiadóknál magyarul megjelent könyvei: 

 Jézus utolsó napja. Ami a passió során valóban történt (Kairosz Kiadó, 2010) 

 A Miatyánk új értelmezésben (Lectio Divina – L’Harmattan Budapest – Bakonybéli Szent Mauríciusz 

Monostor, 2017) 

 Ötven levél a keresztény hitről (Új Ember Kiadó, Budapest, 2019) 

 

Az elmúlt években németül megjelent írásai: 
 Gegen die Verharmlosung Jesu. Reden über Jesus und die Kirche. Herder, Freiburg im Breisgau 

2013 e-book  
 Der neue Atheismus. Eine kritische Auseinandersetzung. Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 

2014 

 Auf der Erde – wo sonst? Unangepasstes über Gott und die Welt. Verlag Katholisches Bibelwerk, 
Stuttgart 2015 

 Im Ringen um die Vernunft. Reden über Israel, die Kirche und die Europäische Aufklärung. Herder, 
Freiburg im Breisgau 2016 


