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S. Quae heri tecum colloquutus sum, animum nonnihil turbatum liberarant. Per noctem vero quae 
cogitavi ex epilogo tuo, tam me deiecerunt, ut videam, praesentiam tuam ad nihil aliud, quod 
adtinet disputationis argumentum, valere quam ad me destruendum, vel enim ad doctoratum me 
adiges, vel a pastoratu abiges. Doctoratus sordescit in facie piorum, quamobrem non accipiam. A 
pastoratu igitur per senatum a te persuasum titulum istum non esse malum, necesse est ut abigar. 
Dico per conscientiam meam in spiritu, postquam respicio Christum doctrinam eius, dicta et 
facta eius, fidem meam in Deum per Christum, charitatis vim, tum et illud verbum, quod fulmini 
confero: ‘Non potestis credere, dum gloriam a nobis invicem accipitis et gloriam quae a solo Deo 
proficiscitur, non quaeritis;’ equidem sic ferior, ut nihil queam, nisi dolere. Nec dicendum hic 
tibi, quod dixisti, “Ubi Spiritus sit Dei, doctoratus titulum non nocere, neque te alium doctoratum 
quaerere, quam ubi spiritus sit.” Non consyderare videris, aut non sentire, titulo te reddente 
insensibilem, quod doctoratus spiritus ministerium, non titulum inflantem postulat ac vult. Ego 
hactenus docendo, corripiendo, cohortando, consolando pro viribus gratiae a Domino concessae 
non satisfeci ecclesiae? Crede mihi, sic satisfeci, ut dicant pientissimi quique, se non me 
audituros, si titulum istum, contempto Spiritu, sive sponte, sive coactus accipiam. Erecta igitur 
hac gloriae vanitate in ecclesia nostra Satan obtinuit. Cuius tu causa potissima, quod nolim. 
Habeat academia suos doctores. Ministerium verbi ne polluatur vanitate. Paulus dicit, se esse 
ministrum Iesu Christi in gentes, alibi se doctorem esse gentium cum fide et veritate. Idem igitur 
ministerium et doctoratus spiritus. Ministerium dat ecclesia una cum ministris atque adeo doctis. 
Eadem igitur et doctoratum dat Paulinum. Satisne fuerit, quod ad huccine titulum adtinet, Paulo 
parem esse? An vero Argentinenses non habent doctores ecclesiae? An Tigurini? An Bernenses? 
An reliquae civitates evangelicae? Quo ruimus? Quid cogitamus dum Satanae persuasionibus 
tam belle occurrimus? Quiesceret ecclesia nostra, si doctoratus non esset humanus? 
Oecolampadius sanctae memoriae doctorem ut sacerdotem papisticum seposuit, et contempsit, 
dum in vivis esset. Quod quidem et tu fecisti, si cogitares. Ergo non es doctor, nisi ecclesiae cum 
Paulo, ne de novo creeris ab universitate aliqua. Quod si feceris, quomodo vani et ambitiosi 
notam effugies? Indelebilem characterem illum sacerdotum ex[s]culpsisti? Magis est indelebilis 
character doctoratus? Uxor et liberi an non utrunque, ut reliqua taceam, obliterarunt? Cogita dum 
tempus est, quid in ecclesia nostra tentes, ne dum domum redieris, perperam aliquid tentasse 
conscientia doceat et redarguat. Boni consule virorum sanctissimum, quod scribo et stultum 
admonitorem noli contemnere. Vale per Dominum. Ex aedibus temporariis nostris etc. XX Ianu. 
anno XXXV. 
 Tuus ex animo Myconius. 
[Address]: D. Wolfgango Capitoni suo. 


