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CON DIOS är ett konfirmandmaterial som vill utgå från tonåringens värld. Budskapet är enkelt: Du är alltid
sedd och alltid älskad av Gud. Men medan budskapet är flera tusen år gammalt, är formspråket hämtat från
dagens ungdomsmagasin. Tanken är att CON DIOS inte ska upplevas som en lärobok, utan snarare som en
tidning att bläddra i, fastna i och läsa - inte för att man måste utan därför att innehållet känns intressant och
aktuellt. Efter sex år har det nu därför blivit dags för en revidering. Layouten har uppdaterats, liksom många
av bilderna. Även textinnehållet har setts över - somligt har plockats bort och nytt material har tillkommit.
Bland annat har ett helt kapitel om dopet lagts in.
CON DIOS är en grundkurs i kristen tro. Därför betonas om och om igen möjligheten att få en egen, personlig
relation till Gud.
Vid intresse finns även tillhörande handledning, övningsbok och receptbok. Se förlagets hemsida för mer
information.
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