Cristo é a Luz do mundo!
“De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz
do mundo; quem me segue não andará nas trevas; pelo
contrário, terá a luz da vida.” ( Jo 8:12)
I – INTRODUÇÃO:
A luz é muito importante para a nossa vida. Sem
luz seria impossível realizarmos muitas coisas, e na
verdade a própria vida não existiria. Conforme o seu
costume, o Senhor Jesus usa a luz para mais um ensino a
respeito de sua pessoa. A iluminação fazia parte da festa
dos Tabernáculos, assim o Senhor de forma muito
apropriada compara-se a ela para mostrar ao povo e a
todos nós quem Ele é. Ele diz ser a luz para todos nós.
Com isso ele queria mostrar-nos que precisamos
desesperadamente Dele, que sem ele estamos em
escuridão. Dessa forma suas palavras são para todos os
homens de importância fundamental. Mas afinal, qual o
significado de suas palavras? Sobre isso trataremos em
nosso estudo.
II – O PECADO É TREVA ESPIRITUAL!
Para entendermos bem o ensino de Cristo, ao
afirmar ser a luz do mundo, precisamos compreender o
outro lado da questão para fazermos o contraste, pois só
compreendemos a importância de algo quando temos sua
ausência. Explico: Se falta a luz em uma casa por falha da
energia elétrica logo seus ocupantes sentem sua ausência.
Assim, só compreenderemos de fato a importância de
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Cristo como a luz quando entendemos o significado de
trevas no sentido pretendido no texto.
Bem, com certeza a intenção de Nosso Senhor era
usar a comparação para nos mostrar realidades
espirituais. Assim compreendamos, de primeiro, que
trevas aqui tem significado espiritual. Ora, como em
outras vezes, o Senhor usa alguma coisa que podemos
constatar com nossos sentidos para nos revelar verdades
espirituais. Neste caso ele usa luz e trevas. Na Escritura a
fonte de todas as trevas espirituais é o pecado. Ela mostra
que o pecado habita no coração, que é a sede de nosso
ser, e que de lá ele como que fala conosco iludido-nos,
enganando-nos, deixando-nos em profunda escuridão
(Leia Sl 36:1-4). O pecado é como um traidor que mora
em nós, que conspira contra nós, procurando nos
esconder as verdades mais importantes do universo. O
que você diria de alguém que lhe escondesse uma
informação de suma importância? Ora é isso que o
pecado faz. A Bíblia mostra que o pecado, habitando e
endurecendo o coração dos homens, causa um efeito em
suas mentes tornando-as enganosas e obscuras a respeito
de realidades sumamente importantes (Leia Ef 4:17-19).
Mas quais são estas realidades que o pecado esconde dos
seres humanos? Vejamos:
1 – O pecado esconde de nós a verdade a respeito
de Deus (Leia Rm 1:18-32):
Desde a queda o pecado habita no coração do
homem e o torna duro para a revelação que Deus tem
feito de si mesmo. Assim os seres humanos
deliberadamente rejeitam a Palavra de Deus trocando-a
por seu próprio raciocínio, considerando de maneira
louca que sua própria razão está mais próxima da
Verdade que a Revelação de Deus. O resultado é que os
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homens não conhecem a Deus e acabam por adorar a
criatura em vez do Criador tornando-se assim idólatras.
O fato é que nestes termos mesmo quando os homens
pensam estar adorando o Deus Verdadeiro continuam
sendo idólatras, pois toda a concepção que os homens
têm deste Deus trata-se de uma fábula, uma caricatura.
Assim o que adoram é um “deus imaginário”, um deus
fruto de seu próprio entendimento, e não da Revelação do
próprio Deus Único. Mas quem provoca tudo isso é o
pecado no coração que faz com estes homens
permaneçam na escuridão, nas trevas a respeito do
conhecimento de Deus. O pecado cria um “deus” que
seja para os homens uma espécie de “papai Noel” ou de
“bicho papão”, escondendo o Deus Verdadeiro em seus
atributos, especialmente em sua graça e justiça.
2 – O pecado esconde de nós a verdade a respeito
dele próprio (Leia Rm 1:32):
À medida que Deus não é conhecido o pecado
passa a ser “belo”. Explico: Sendo Deus o padrão de
santidade e perfeição, e sendo também Ele o padrão de
verdadeira beleza e pureza, o pecado só pode ser visto em
sua imundícia quando Deus em sua Lei é conhecido. Mas
sendo Deus desconhecido dos homens, o pecado passa a
ser algo aprovado e digno de aplausos. Veja o que
acontece em nossa pátria em que Deus não é conhecido e
conseqüentemente a depravação sexual passa a ser cada
vez mais exaltada. O fato é que o pecado mostra-se
extremamente imundo quando se demonstra que ele é
uma afronta ao Deus Verdadeiro revelado em sua Lei. O
pecado é anti-Deus e isso é que o faz ser tão abominável,
mas o próprio pecado, em sua característica de trevas e
engano, cria para os homens um “deus imaginário” que
não se opõe a ele, que até mesmo é seu amigo. O
resultado é que o pecado passa a ser algo honroso e belo.
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Percebe o engano? Por isso ouvimos de um “deus de
amor” que não se importa com o pecado, e que na
verdade nem existe pecado, que trata-se apenas de uma
questão cultural, de tabus e preconceitos, e nada mais. No
entanto tais idéias são enganos do pecado no coração dos
homens que faz com que pensem que um imundo
inimigo (o pecado) é um belo e honroso amigo. Mas esta
serpente em breve matará sua pobre e iludida vítima.
3 – O pecado esconde de nós a verdade sobre seu
salário, sobre sua conseqüência mortal (Leia: Rm 6:23,
Pv 7:20-27, Sl 36:2; Sl 50:16-23; Gn 3:1-5):
Este ponto se liga aos outros. Veja: Se Deus não é
conhecido o pecado passa a ser honroso, se o pecado é
honroso não merece punição. Eis mais um grave engano
do pecado. O homem que vive no pecado não pensa na
conseqüência mais no prazer, não percebe que a porta
em que entra abre-se ao caminho da sepultura. Acredita
que Deus é igual a ele, que Deus não se importa, que seu
pecado não será descoberto, detestado, e punido. Tal
homem não teme a Deus, pouco se importa com sua
Vontade Santa, pois não o conhece! Tudo isso é efeito do
engano pecaminoso. O pecado é o “apagar das luzes”, é
mentira, engano, escuridão. Que triste é tudo isso, pois
muitos, enquanto você lê estas linhas, estão neste
momento nos tormentos do inferno porque acreditaram
que nunca seriam punidos, mas a morte chegou
repentinamente, e agora estão condenados para sempre!
Creio que ficou demonstrado o que é a treva
espiritual. Você percebe que se trata de algo terrível, que
na verdade nada é pior que isso? Percebe porque Jesus é
tão importante como a “Luz do mundo”, pois só Ele pode
nos livrar desta escuridão medonha? Amigo, eu lhe
afirmo que se você ainda não crê em Jesus a situação que
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descrevi é exatamente a situação em que se encontra,
visto que Cristo é a única “Luz do mundo”! Quem não
tem Cristo está nas trevas! Por isso eu peço que releia o
texto anterior e aplique a sua vida em reflexão e oração.
Diante destes fatos mostrarei a seguir como Cristo é a luz
do mundo.
II – JESUS É A LUZ ESPIRITUAL!
Agora podemos fazer a comparação entre Cristo e o
pecado para entendermos a importância do Senhor como
a Luz do mundo.
1 – Cristo revela a Deus (Leia: Jo 1:1-18; 14:111)!
Se o pecado encobre a revelação de Deus para nós,
Cristo, ao contrário, o manifesta. E é assim porque Cristo
é o Verbo de Deus, é a Palavra de Deus, é a revelação de
Deus para a humanidade. A Palavra e as obras de Cristo
provem do Pai. Dessa forma quem olha para Cristo olha
para o Pai e conhece ao Pai. Este é o principal motivo de
Cristo ser considerado a Luz do mundo, pois estar na Luz
é conhecer e ter comunhão com Deus, e este
conhecimento está em Cristo (I Jo 1:5-2:6). E também é
dito que Cristo é a luz do mundo, porque não existe
maior, melhor, e mais importante conhecimento que
saber a respeito de quem é Deus de fato ( Jr 9:23,24, Jo
17:3), e somente em Cristo é que temos este saber ( Jo
17:6).
Diante disso preciso fazer-lhe duas perguntas:
A – O que você mais busca conhecer? Desta
pergunta depende toda a sua vida e eternidade. Se apenas
busca conhecer as coisas deste mundo, então você é um
5

tolo, pois despreza a maior riqueza que existe: Deus. Por
isso lhe exorto: Mude de atitude e proponha-se conhecer
a Deus!
B – Mas onde podemos encontrar o verdadeiro
conhecimento de Deus? A resposta óbvia é: Em Cristo. No
entanto muitos têm procurado conhecer a Deus não por
meio de Cristo, mas por outros canais como a
religiosidade, a filosofia, a razão, e a experiência mística.
Porém lembre: Só Cristo é a Verdadeira luz, e estes outros
canais estão todos afetados pelo pecado em seu coração, o
que causará o efeito que já estudamos: O pecado o
enganará e fará que não conheça a Deus. Portanto, você
precisa olhar para Cristo, e só para Cristo, de outro jeito
nunca conhecerá a Deus.
2 – Cristo revela o que é o pecado (Leia: Jo 3:1921)!
Se Cristo revela a Deus a conseqüência é que revele
também ao pecado. Como vimos anteriormente, o pecado
só se mostra imundo quando conhecemos a Deus, pois
Deus é o Padrão do bem, da pureza, e da beleza. Por isso
Cristo é a luz, Ele mostra que o pecado é repulsivo. Sem
Cristo nós seremos como uma criança, que por falta de
iluminação em sua casa, abraça um horrível rato de
esgoto imaginando que protege seu animalzinho de
estimação. Evidentemente que quando luz retornar a
criança sentirá repulsa pelo que tem nos braços. Assim é
que entendemos o pecado quando Cristo nos ilumina:
percebemos que é algo sujo, imundo, e repulsivo, pois é
contra o Verdadeiro Deus revelado em Cristo.
Infelizmente muitos se afastam de Cristo
exatamente por isso. Eles não querem que seu pecado seja
revelado e reprovado, e assim se afastam em direção as
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enganosas trevas do pecado. São muitos que nesta atitude
se recusam a conhecer o Verdadeiro Cristo. Talvez o meu
leitor esteja nesta situação, mas eu lhe apelo a que não
faça isso, não se faça esse mal. Se você se afasta de Cristo,
o pecado não lhe parecerá repulsivo, mas o que lhe
adiantará esta situação? Será semelhante a abraçar uma
cobra venenosa sem o saber! Porventura isto lhe trará
algum benefício? Por acaso a cobra deixará de lhe
envenenar porque você insiste em achá-la inofensiva?
Assim é que o pecado continuará a ser repulsivo mesmo
que você penetre mais e mais na escuridão por afastar-se
de Cristo, a Única Luz do mundo. Portanto, o mais
razoável é que você se aproxime de Cristo e encare a
realidade da imundícia de seu pecado. Aliás, ao encontrar
e conhecer a Cristo e seu Reino você entenderá que Ele é
a pérola pela qual deve abandonar todas as coisas (Mt
13:44-46). Será que você deixará esta pérola pela
imundícia?
3 – Cristo revela a condenação que espera o
pecado (Leia: Jo 5:24-30; Jo 8:24,32-36; Mt 7:21-23)!
Mostrando quem é Deus, Cristo mostra a imundícia
do pecado, e conseqüentemente mostra que o pecado é
condenável, que na verdade o pecado trará a morte.
Assim, todo aquele que conhece a Cristo vê claramente
que está indo para condenação eterna, e que de fato é
isso que merece por ofender a Deus. Vê que Deus é justo
por enviar-lhe ao inferno, pois o pecado é o pior mal,
sendo, portanto, absolutamente condenável.
A realidade do inferno é algo aterrador aos
homens. Devido a isso eles a negarão ou a atenuarão. O
pecado em seus corações os iludirá para que pensem que
sua desobediência não é assim tão horrível ao ponto de
merecer uma pena tão severa (Sl 36:1,2). Mas Cristo,
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sendo a luz do mundo, destrói toda esta ilusão mostrando
claramente aos homens a dura realidade do futuro juízo
de Deus. Fazendo assim, Cristo faz o bem aos homens,
pois o que adianta estar enganado? Prezado leitor,
aproxime-se de Cristo para que Ele lhe mostre como seu
pecado é condenável, e como você se apressa em direção
ao inferno. Isso será duro? Sim será! Mas ao mesmo
tempo será salutar, pois é melhor saber disso agora do
que no juízo vindouro.
4 – Cristo revela-se como o Salvador do pecado
(Leia: Jo 5:39,40; Jo 6:53-56; Jo 7:37-39; Jo 8:31-36; Jo
10:11; Mt 1:21)!
Se Cristo apenas revelasse os fatos anteriores não
poderia ser á luz do mundo em um sentido salvador, mas
apenas em um sentido condenador, visto só trazer o
conhecimento da imundícia e condenação do pecado.
Seria como um médico que apenas desengana seu
paciente revelando-lhe uma doença fatal. Mas sabemos
que uma das propriedades da luz é salvar. Se ando em
uma rua escura por falta de energia, e me aproximo de
um buraco, fatalmente cairei nele, pois não o vejo. Mas se
a energia voltar e as lâmpadas se acenderem, a luz me
revelará o perigo e me mostrará o caminho firme e
seguro.
Assim Cristo também o faz. Ele também é a luz
porque revela não somente a imundícia e condenação do
pecado, mas ainda a Salvação: Ele próprio. Ele diz que é o
pão, a porta, a luz, a Verdade libertadora do pecado, diz
que possui a água viva, que é o Caminho para o Pai, que
é a Verdade, e a Vida, que é o Bom Pastor que dá a sua
vida pelas ovelhas, enfim, Ele, e só Ele, é o Salvador, pois
levou sobre si o pecado de seu povo, e sobre si a ira de
Deus para que seu povo seja salvo. Amém! De fato Ele é a
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luz para você meu leitor! O que você dirá sobre isso?
Afirmo-lhe que não existe outro Salvador! Creia Nele,
creia Nele, creia Nele! Ele é a luz do mundo!
IV- COMO USUFLUIR DA LUZ DE CRISTO?
Avancemos para mostrar onde podemos encontrar
a luz de Cristo para dela usufruirmos. Afinal, onde está
Cristo? Onde podemos encontrá-lo? Será que o
encontraremos em “novas revelações” o em “profetas”
modernos que dizem ter recebido mensagens Dele? Será
que o encontraremos em “sonhos”, “intuições” ou
“visões”?
Bem, devemos descartar todas estas opções
anteriores, e de uma vez por todas entendermos que
Cristo se revela a nós hoje na Bíblia Sagrada. Ora, a Bíblia
é a revelação de Deus a respeito de Cristo, o seu Filho
(Leia: Jo 5:39). De maneira bem clara observamos que o
Antigo Testamento aponta para a vinda de Cristo e sua
necessidade (Gn 3:15), e o Novo Testamento efetivamente
apresenta-nos esta vinda e o seu significado para os
pecadores (Mt 1:21). Assim, é que toda a Bíblia é a
apresentação do terrível problema do pecado como
trevas, e de Cristo como a única luz do mundo. Dessa
forma é para as Escrituras que devemos olhar para
encontrarmos a luz (Sl 119:1-12, 105), a Lei do Senhor
(Sl 1), o caminho a seguir ( Js 1:7,8), o próprio Cristo ( Jo
5:39).
Meu leitor, o que você deve fazer diante deste fato?
Se estando em sua casa e as lâmpadas se apagarem por
falta de energia, e você souber da existência de uma
lanterna na gaveta do quarto, o que fará? O que fará se
estiver na sala de estar? Não procurará chegar ao quarto
e à dita gaveta? Não fará você uso da lanterna em meio à
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escuridão? É óbvio que sim! Então porque você não
procura a Cristo nas Escrituras já? Faça isso
imediatamente e com diligência. Se você ainda não é um
crente em Cristo, é na Bíblia que você saberá quem Ele é
como a luz do mundo e só então poderá crer Nele. Mas se
você já é um crente deve continuar a buscá-lo nas
Escrituras para que sua luz lhe seja derramada mais e
mais. Oh amigo, a sua maior necessidade é de Cristo, e de
sua luz, então o busque na Bíblia. Leia-a todos os dias, e
em seqüência, com profundo desejo de encontrá-lo, e
clame a Ele para que se revele a você. É hora de deixar
toda a preguiça, e não permitir que as distrações deste
mundo lhe desviem de sua busca pela Palavra de Deus
em Cristo (Mt 13:22).
Mas há outra forma de Cristo se revelar hoje:
Através dos pregadores fieis. Não é que estes pregadores
ensinem alguma coisa dissociada das Escrituras, mas que
ensinam exatamente o que a Escritura fala e a aplicam a
vida das pessoas (II Tm 4:1-5). E só a Escritura que os
pregadores fieis ensinam. Porém, é claro que devemos
julgar os pregadores (I Jo 4:1), se são falsos ou
verdadeiros. Mas qual o critério para este julgamento?
Ora é precisamente a Escritura! Assim você deve julgar
tudo a luz das Escrituras para ver se o que é dito de fato
corresponde a Verdade Bíblica ( At 17:11). O verdadeiro
pregador ensinará a Escritura em qualquer tempo,
corrigindo, repreendendo, e animando (II Tm 4:2),
enquanto que o falso apenas agradará a pecaminosidade
dos ouvintes pregando-lhes o que é conforme suas
concupiscências más (II Tm 4:3). O que você prefere:
alguém que lhe agrade conduzindo-o ao abismo, ou outro
que lhe desagrade mas que lhe ensine o caminho da
salvação? Meu prezado, busque ouvir um pregador fiel
mesmo que isso lhe doa! Busque a luz de Cristo que tudo
mostra, mas que também aponta a salvação. Mas não
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despreze a Palavra ao achá-la, pois neste caso poderá ser
que Deus o entregue a seu próprio coração mau, onde
habita o pecado (Sl 36:1,2), e, então, sua escuridão
apenas aumentará ( Rm 1;16-32; Mt 13:10-17). Busque
a luz de Cristo já! Amém!
V – CRISTO É A LUZ PARA TODOS OS POVOS!
Vamos olhar agora mais de perto para as
declarações de Nosso Senhor neste verso. Ele nos diz que
é a luz do mundo. Isso nos indica que Cristo não é apenas
a luz para os judeus, mas também para os gentios, ou
seja, Ele é a luz para todos os povos, é a luz de todas as
nações da Terra. Podemos ainda afirmar, que Ele não é
apenas “uma luz”, mas “a luz” do mundo. Não existe
outra luz além Dele. Todas as tentativas de os homens
encontrarem a luz apenas resultarão em queda na
escuridão do pecado, e com o tempo se avolumará em
trevas cada vez maiores. Portanto, Cristo é a luz de todos
os povos, e a Única luz.
Assim, meu prezado leitor, Ele é a luz para você, e a
única luz. O que você fará diante deste fato? Prosseguirá
em sua tentativa de encontrar outra luz, ou correrá para
Cristo como sua única luz? Eis que esta é a questão mais
importante de sua existência. Para você que lê este texto
só existe duas possibilidades: Ou crerá em Cristo e
usufruirá de sua luz, ou se afastará de Cristo caindo em
escuridão cada vez maior. Não existe uma terceira opção.
Apenas estas duas podem lhe acontecer. Reflita
seriamente!
VI – QUEM SEGUE A CRISTO NÃO ANDA NAS
TREVAS!
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É evidente que quem segue a Cristo não pode andar
nas trevas, pois o contrário seria dizer que quem caminha
durante um dia ensolarado pode andar na escuridão.
Seguir a Cristo é ter comunhão com Deus, o que implica
em andar na luz de Deus, pois Deus é luz, e não andar no
pecado, pois o pecado é trevas. O estilo de vida desta
pessoa será de santidade e não de pecaminosidade (I Jo
1:5-7). Mas isto não significa perfeição, ou legalismo e
justiça própria, pois é na luz que descobrimos nosso
pecado, buscamos ser purificados pelo sangue de Cristo, e
recebemos graça para vivermos em santidade. Tudo é
pela graça de Cristo (I Jo 1:7-2:6)!
Diante destes fatos devemos analisar nosso
Cristianismo, nosso andar como discípulos de Cristo. O
Senhor ensinou que seus discípulos são a luz do mundo. É
claro que eles não são luz em si mesmos, mas refletem a
luz de Cristo, assim como a Lua reflete a luz do Sol. O
resultado desta luz nos discípulos é que os homens
glorificarão a Deus (Leia Mt 5:13-16)! Portanto, a
pergunta é: Os homens glorificam a Deus quando olham
para você, quando observam sua conduta, ou blasfemam
do Nome de Deus (Rm 2:17-24)? A luz de Cristo
manifesta-se em sua vida, em sua conduta? Eis um
grande teste para o nosso cristianismo. Infelizmente o
evangelicalismo moderno não consegue passar por este
teste. Os “evangélicos” falam muito em Cristo, mas suas
vidas são uma demonstração de que ainda estão nas
trevas do pecado, e não na luz de Cristo. Pecados, como
prostituição, adultério, roubo, ganância, e heresias, são
comuns entre as “igrejas” e ninguém parece se
incomodar com isso. Os “evangélicos” pegam suas Bíblias
(e muitas vezes nem isto) vão a “igreja”, falam de Cristo,
afirmam que o seguem, mas suas vidas são uma
vergonha. Não é isto uma evidência que não seguem a
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Cristo coisa nenhuma? E você, caro leitor, passa neste
teste?
VII – QUEM SEGUE A CRISTO TEM A LUZ DA
VIDA!
O salário do pecado é a morte (Rm 6:23), e Deus
disse que o homem morreria se pecasse (Gn 2:17). O
pecado produz separação de Deus, e apenas Deus é a
Vida Verdadeira e Eterna. Assim, só possuímos a Vida se
tivermos conhecimento e comunhão com Deus. Ora, este
conhecimento só encontramos em Cristo, como já o temos
visto, pois Ele nos revela a Deus ( Jo 17:3, Jo 1: 1-18). Por
isso Cristo é a “Luz da Vida”, porque Ele revela Aquele
que é a Vida: Deus! Só possui Vida aquele que segue a
Cristo. Fora de Cristo apenas encontra-se pecado,
separação de Deus, e conseqüente morte. Mas em Cristo
existe Vida Eterna.
Meu leitor, tudo o que as pessoas mundanas
chamam de vida na verdade é morte. Elas dizem que
estão “vivendo”, que estão “aproveitando a vida”, mas o
que possuem é a morte, e estão chamando a “morte” de
“vida”, exatamente pelo motivo que já vimos neste
estudo, ou seja, o pecado, em sua capacidade ilusória, as
engana, as deixa em profundas trevas. Elas estão
afastadas de Deus e cada vez mais longe Dele, estão
envelhecendo e se encaminhando mais e mais para a
condenação eterna. No entanto chamam isso de vida.
Porém tudo isso acontecem porque não tem a Cristo, a
Luz da Vida. Mas quando encontram a Cristo, elas
encontram a Verdadeira Vida, elas encontram a Deus.
Elas passam a ter conhecimento de Deus, a ter comunhão
com Ele, e apesar de estarem envelhecendo elas
caminham para o Lar que Cristo foi preparar na Casa do
Pai ( Jo 14:1-6). Elas se aproximam do grande Dia
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quando viverão eternamente para adorarem a Deus. Isso
é a Vida Verdadeira. Pode ser que não fiquem famosas,
que não fiquem ricas, e que passem pelo mundo sem
despertar o interesse dos homens poderosos, mas o que
importa se todas estas coisas são passageiras? A Herança
destas pessoas é mais importante e valiosa que qualquer
herança desta terra, pois é eterna. Trata-se do próprio
Deus (Sl 73:25-28). Assim, meu leitor, eu peço que
responda: Você está vivo ou morto? Você conhece a Deus
ou não? Deus é sua herança ou este mundo passageiro o
é? Você tem Cristo que revela a Deus ou não? Oh,
responda já!
VIII – CONCLUSÃO:
O pecado é trevas, pois nos esconde verdades
eternas sobre Deus, sobre a própria imundícia do pecado,
e sobre o inferno. Mas Cristo é a Luz do mundo, pois
revela todas estas realidades, e mostra a si mesmo como o
Salvador do pecado. Ele á a Única Luz do mudo, e quem o
segue não anda nas trevas, mas possui a Vida, pois Nele
conhece a Deus e tem comunhão com Ele. Assim, Cristo é
a Luz da Vida! Corra para Cristo, a Luz da Vida!
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Para baixar o áudio deste estudo acesse o seguinte
endereço na internet:
http://procurandoverdadebiblica.blogspot.com/2011/08/jesus-eluz-do-mundo-audio-exposicao-de.html
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