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 Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él.  Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. (Rm 6,8-11)
Az evangélium minden korban, valahányszor azt ingyenesen, hűségesen (szabályszerűen, hűen) felajánlva hirdették, gyalázva volt, mint ami káros az erkölcsre (erkölcsöt romboló). De Pál apostol, bár jól tudta miként fogják tanításait félremagyarázni, emiatt nem csonkította meg az evangéliumot, s nem hirdette azt kevésbé ingyenesnek, mint ahogy Isten felfedte előtte: teljes üdvösséget hirdetett egyedül az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által, anélkül, hogy valamilyen cselekedetet vagy érdemet kellene felmutatnunk részünkről. De ugyanakkor, kimutatta, hogy a jócselekedetek bár ki vannak zárva, és semmi részük nincs a lélek megigazításában, a dolog természetéből fakadóan szükségszerűen gyakorolva lesznek elengedhetetlenül minden egyes hívő részéről. Mert az igazán hívő ember, épp a keresztségben kifejezett vallástétele szerint, valóban „meghalt a bűnnek, és él az igazságnak”, s ez valóban így is van (nem lehet másként). Feltárta, hogy szükségszerűen meg lesz a hívő lelkében az ő Urához és Megváltójához való hasonlóság, mivel egyesült vele (felvállalta e hasonlóságot) a keresztségben vállalt kötelezettségeiben; vagy inkább ebben vallást tett, hogy tényleges tapasztalata volt erről, mielőtt megkeresztelkedett. Úgyhogy képmutató lenne és nem igazi hívó, ha nem lenne valóban szent, úgy szívében, mint életvitelében. Ennek hatásáról szól az egész ezt megelőző szakaszban (1-7.vers), s textusunkban megerősíti (megszilárdítja, bizonyítja) az állítást, és egy lelkes buzdítást alapoz rája.     
Hogy világosabban lássuk e nehéz (bonyolult) de fontos tárgyat, vegyük fontolóra
I. Az igazságot, amit magában foglal.
[Bizonyosra veszi, hogy a hívő „meghalt Krisztussal együtt”. A hívő ember, Krisztussal való, Istentől adott egységéből fakadóan, részese mindannak, amit Krisztus tett, vagy szenvedett érte. Krisztus megfeszíttetett, meghalt és eltemettetett? A hívő is úgyszintén megfeszíttetett, meghalt és eltemettetett: csakhogy Krisztus megtapasztalta ezt testében, míg a hívő lelkében éli ezt át. A hívőnek vagy egy „ó embere”, vagy „a bűn testének” nevezett identitása, s ez az, ami átmegy egy azzal egyenértékű változáson, mit Krisztus megtapasztalt halandó testében. Ez az ó ember „megfeszíttetett”. A keresztre feszítés egy hosszan elhúzódó büntetés volt: de bár a megfeszített személy halála lassú és fokozatos volt, de annak bizonyosságához kétség nem fért. Ilyen módon „az ó ember”, vagy „a bűn teste” a hívőben elpusztíttatott. Nincs egyből megölve, mint ami nem mozdulhat többé: de keresztre van szegezve. Fokozatosan gyengül. És a hívő óhajában, határozott szándékában és akaratában máris halott, mintha már teljesen megsemmisült volna. A hívő, megkeresztelkedésekor, ünnepélyes fogadalommal tudomásul veszi ezt a maga részéről, mint ami az aktusban ki is ábrázolódik, igen, és úgyszintén, mint olyan igazságot, amit Isten a maga részéről meg is pecsételt a számára e szentségben szertartásában: „megkeresztelkedett (belemerült) Krisztus halálába, és eltemettetett mintegy Krisztussal együtt a keresztség által a halálba”. Ez volt a keresztségben tett hitvallása. És ez az ő kötelessége. És ahol csak igazi, üdvözítő hit létezik a szívben, e hitvallás megvalósul, s e kötelezettség teljesül. Ezért általános igazságként állítható, hogy amint egy oltvány részesedik az alany állapotában, amelybe oltatott, úgy a hívő, a Megfeszített Megváltóba oltva „az ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lett”, vagy más szóval „halott Krisztussal” (meghalt Krisztussal).] 
Szoros kapcsolódik ehhez 
II. A buzdítás, amit erre alapoz:        
„Hisszük” mondja, „hogy élünk is ővele”.
[Nemcsak az ő halálában azonosul a hívő Krisztussal, hanem az Ő feltámadásában is. Amint a hívőnek van egy „ó embere”, amely meghal, úgyszintén van egy „új embere” is, amely él. S ez utóbbiban, nem kevésbé, mint az előzőben, hasonlít Krisztushoz. Az Úr Jézus Krisztus az ő feltámadt és felemeltetett állapotában Istennel él, és Istennek él, Istenének és Atyjának szolgálatába állítva minden erejét, amit csak kapott Tőle. Ekképpen a hívő is bensőséges közösségben él Istennel, neki szentelve minden frissen kapott (újjászületésében nyert) erőit, és érte hasznosítva minden egyes képességét, tulajdonát, amivel csak rendelkezik.  Ez az ő kiváltsága, nem kevésbé, mint kötelessége: és ezért teljesen meg lehetünk győződve afelől, hogy a leggyengébb hívő is, ha igazán becsületes, megvalósítja e magas és dicsőséges hivatást.]
E buzdítás szilárd és erős alapra van helyezve—
[„Tudjuk, hogy Krisztus többé meg nem hal”. Azok, akiket feltámasztott, mint Lázár és mások, végül kénytelenek voltak lefizetni az adósságot, mellyel természetünk tartozik, és megadni magukat a halál csapásának. De „Krisztus felett a halál többé nem uralkodik”. Ő oly teljes engesztelést szerzett a bűnért, úgy megbűnhődött érte, hogy annak büntetőjogi következményei többé nem érvényesek ráj. De az élet, amivel rendelkezik, folytonos (állandó) és tökéletes; lévén, hogy teljesen és örökké odaszentelte magát megváltott népe gondozására, és mennyei Atyja dicsőségére.  És itt van a hívő biztonsága: „Mivel Krisztus él, ő is élni fog.” (Jn 14,19). A hívő „élete el van rejtve Krisztussal az Istenben” (Kol 3,3), sőt, „maga Krisztus az ő élete”, és ezért biztosak lehetünk, hogy az Ő hívő népe megőriztetik, hogy „vele együtt megjelenjen dicsőségben” (Kol 3,3-4). Mi már most Őbenne élünk: és ezért élni fogunk, ővele, örökké.]
Ebből következik 
III. A kötelesség, mit lelkünkre köt.
[„Gondoljátok ti is magatokról (úgy számoljatok hát magatokkal), hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által”. Ez szilárdan megalapozott, megdönthetetlen tudat kell, hogy legyen elménkben: Én keresztyén vagyok: én halott vagyok a bűnnek: semmi közöm többé „az én korábbi bűnös vágyaimhoz, melyek tudatlanságomban uraltak engem”, (1Pt 1,14 és 4,2-3), amiképpen magának Krisztusnak sincs köze „a bűnökhöz, melyeket egyszer testében felvitt a fára”. „A test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése” (1Jn 2,16) nem hat már elbűvölő varázzsal rám: azok az „urak, melyek egykor uralkodtak felettem” most halottak; s én felszabadultam igájuk alól. (Ez pontosan a 7. versben foglalt gondolat). Mint keresztyén, új és mennyei élettel rendelkezek. Istennek élek, mint Krisztus maga. És Istennek kell, hogy éljek, mint ahogy Krisztus. Egyetlen cselekedete sincs Krisztusnak úgy a gondviselésben, mint a kegyelemben, amelyben ne lenne tekintettel Atyja dicsőségére: tehát, ekképpen én is „akár eszek, akár iszok, vagy akármit teszek, mindent Isten dicsőségére kell cselekednem” (1Kor 10,31). Ennél alacsonyabb szintű mércével megelégednem lehetetlen: keresztyén vallástételem teljesen megtiltja ezt. Akik cselekedeteik által igyekeznek megigazulni, azok megelégedhetnek egy ilyen tégla-mesével, mely vélekedésük szerint felmenti őket a büntetéstől. De én nem elégedhetek meg semmivel, csakis a Krisztushoz való teljes hasonulással. Tisztátalan vágyaim, melyek megfeszíttettek, soha többé nem fognak lejönni a keresztről (Isten segítsen ebben); ott pusztulásra vannak ítélve: és minél hamarabb meghalnak, annál jobb. Új életemet úgy fogom tölteni, mint ahogy Krisztus tölti életét, a nekem adott hivatás teljesítésében, és Istenem dicsőítésében. Keresztyének, ez az az állapot, amelyre törekednetek kell! S ha bármiben is megrekedtek, ami ehhez fel nem ér, nem vagytok méltók a keresztyén névre.] 
Ebben a tárgyalt témakörben láthatjuk
1. Az evangélium sajátos tendenciáját.
[Az evangélium sajátosan arra irányul, hogy „mindenestől megszenteljen bennünket”, és tisztává tegyen, amiként Krisztus is tiszta. (1Thess 5,23. 1Jn 3,3). És bárhogyan gyalázzák is az evangélium ellenségei, mint ami kicsapongásra vezet, mégis megmutatják, hogy a kegyesség szerinti tudománynak hiszik, a szerfeletti botránkozással, mellyel viszonyulnak a legkisebb következetlenség iránt is a keresztyén ember életvitelében. Mert ha valóban nem hiszik, hogy a hívő alapelvei a lehető legmagasabb tökéletességet megkövetelik, és arra is irányulnak, akkor miért ütköznek (botránkoznak) meg, és miért ujjongnak oly nagyon a legkisebb céltévesztésen is?! Az evangélium sajátos tendenciája tehát a szent élet, s ennek maguk a hit ellenségei akaratlanul is hiteles bírái.]
2. Az igazi kritériumot, mellyel ítéletet alkothatunk Krisztusban vetett hitünkről.
[Nem becsüljük le a keresztyén tapasztalat egyéb részeit; de az egyetlen biztos teszt, ami által megvizsgálhatjuk magunkat, az, hogy milyen fokon vagyunk halottak a bűnnek, és élünk Istennek –-- --  „A fát gyümölcséről kell megismernünk” --- --]
3. A kapcsolódási pontot (összefüggést) kötelességünk és boldogságunk között.
[A keresztyén kötelesség mértékét magasra állítottuk. Igaz: de kételkedik-e valaki is afelől, hogy a Krisztushoz való ilyen hasonulás úgyszintén egyben a legigazibb boldogság is? Valóban, a mennyei boldogságnak is ez lesz a lényege: „Olyanok leszünk, mint Ő, amikor meglátjuk Őt úgy amint van” (1Jn 3,2).]    

