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Gudfrygtighed" er skrevet af biskop Erik Pontoppidan og udgivet i forbindelse med konfirmationens

almindelige indførelse i Danmark og Norge i 1737.

Ifølge Den Store Danske Encyklopædi er det nok den bog af en dansk forfatter, der er trykt i flest
eksemplarer. Samtidig er den en af de mest gennemautoriserede danske bøger. Den er udarbejdet efter
kongelig befaling. Det teologiske indhold er godkendt af C.L. Leth, der var professor i dogmatik ved

Københavns universitet. Og den er autoriseret til brug i både kirker og skoler af hele tre konger på rad i 1738,
1748 og 1768, nemlig af Christian VI, Frederik V og Christian VII.

Pontoppidans forklaring blev brugt i kristendomsundervisning i Danmark i hele 1700-tallet og i Norge også i
hele det efterfølgende århundrede.

Bogen gengives her efter originaludgaven fra 1737 i en udgave med moderne typografi.
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