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Katolikus pap, teológus. Frankfurtban született 1934-ben. 1971-ben doktorált a würzburgi egyetemen.
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Katolikus Teológiai Karának újszövetségi tanszékét vezette. Tizenegy évvel később felhagyott az egyetemi oktatással, és belépett a müncheni Katolikus Integrált Közösségbe (Katholische Integrierte Gemeinde), amelynek fő célkitűzése a laikus krisztushívők apostoli munkájának segítése. 2009-től tanít a római Lateráni Pápai Egyetemen, az Isten Népének Teológiája tanszéken. Az utóbbi két évtizedben a Herder kiadónál rendszeresen jelennek meg könyvei. Szélesebb közönség előtt tartott előadásainak írott
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