Några vägar in i Gustaf Wingrens texter:
Om du redan läst en del av Gustaf Wingren, har du nog kommit underfund med vad som brukar
intressera dig. Sök vidare i bibliografin och se om texten finns inskannad på denna hemsida!
Om de är speciellt intresserad av någon speciell teologisk fråga, kan du ju se vad av Wingren andra
hänvisar till och se om något av det finns inskannat här.
Men hur orienterar man sig annars inför och bland alla dessa inskannade texter?
En väg in kan vara den (själv-) biografiska: Vad ansåg han själv vara viktigt? En fin ingång kan vara
artikeln i Vår Lösen 1966 som är inskannad som 1966_263_Mina ämnesval. Om man vill läsa en
senare skriven text, finns Mina fem universitet från 1991 här före förteckningen över inskannade
texter under rubriken ”Biografi”. En mera polemisk självtolkning från 1974 finns inskannad som
1974_411_Den springande punkten. Den som får smak på denna ingång kommer in i hela Gustaf
Wingrens verksamhet och tänkande via Bengt Kristensson Ugglas bok Gustaf Wingren: människan
och teologin, 2010.
En andra väg in går via Wingrens systematiska beskrivningar av den kristna tron. Två kortfattade
sådana finns inskannade som 1968_285_Trons artiklar och 1976_451_Två testamenten och tre
artiklar. Om man vill fördjupa detta, kan man ge sig på Wingrens böcker Credo: Den kristna tros- och
livsåskådningen, 1974, och/eller de båda tidigare Skapelsen och lagen, 1058, och Evangeliet och
kyrkan, 1960.
En för Wingren själv viktig väg till denna tolkning av kristen tro gick via Luther-studier. Några
sammanfattande, inskannade texter: 1967_283_Vad betyder Luther i dag, 1977_Luther and the
situation of the church today (konferensföredrag), 1983_595_Luther idag. Människans ansvar i
skapelsen, och 1988_682_Luther i Sverige idag. Hur han själv låter detta prägla sin egen
förkunnelse syns i 1978_484_Rättfärdiggörelse av tro. Fem lutherska morgonböner. Och vill
man se ursprungsargumenten, ger man sig på doktorasavhandlingen Luthers lära om kallelsen,
vars första upplaga kom 1942.

Hur denna lutherinspirerade tolkning av kristen tro också präglar Wingrens etiska grundsyn och
samhällssyn kan man följa t ex i veckotidningsartikeln 1971_351_Samhällets nöd - Guds rop och
i handbokskapitlet 1971_350_Reformationens och lutherdomens ethos .
En annan intressant väg in i Wingrens sätt att tolka kristen tro går via hans sätt att läsa skönlitteratur
som bearbetningar av den kristna trons problematik samlade i den text som finns inskannad som
1991_712_Tyngd och nåd i svensk skönlitteratur.
Och det fina med det Gustaf Wingren skrivit är att det inbjuder till egna strövtåg! Pröva – och dela
gärna med dig av vad du hittar!
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