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Salve in Domino, charissime frater. Qui tuas pertulit eximie pius nobis videtur. Quam horrendam 
persecutionem narravit! Venit sub noctem ad nos, ubi Bucerus ad Suevos, et ego ad Elvetios et 
Algoaeae ecclesias crastino eius diei, eramus abituri. Deliberavimus a coena, invocato tacitis 
votis Domino. Sic tandem visum est. ut Ducis Wirtembergensis literas et Landtgravii Hessi ad 
Regem pro illis, una cum Christianarum civitatum inter Elvetios, quam fieri posset citissime 
curaremus. Bucerus imperialium civitatum addere voluit: quas an sit impetraturus, nescio: aderit 
enim illarum conventum. Equidem sane non putabam tentandum; nam rex in cesarem nos irritare 
satagit, quod nos scimus fore in maximam ignominiam Christi.  

Non quiescemus donec pro fratribus aliquid impetraverimus; ecclesias ad preces 
cohortabimur diligenter. Monui tamen fratrem ut opera daretur, ne quid intempestive 
admolirentur praeter vocationem, et plusquam crederent animo. Porro, ut agricolis vivum 
Christum assidue inculcarent, ex cuius intelligentia flueret responsum super papisticis 
abominationibus constans et grave.  

Quod ad nos disputationem perscripseris, habeo gratiam, nam incerta multa rumor 
antehac sparserat. Ecquid pro missa ex patribus Carolus. Auguror protulisse quae coenam 
dominicam explanent iuxta ritum priscae ecclesiae, aut eos qui missam pro coenae dominicae 
vocabulo non adeo absurde occuparant. Ecquid novam propterea missam ille? Tametsi ritus 
coenae a[d]scisci possent pro cuiusque ecclesiae aedificatione, an propterea opus operatum? An 
sacerdotis actio. applicatio, satisfactio? Robuste colligitis; assentior, simulque precor ut nos 
Christum et quae [sunt] Christi purius tractemus. Votum pium est.  

Patrum observantia non video qui obstet, nisi illos scripturae pares autoritate fecerimus. 
Praeterea, mi Farelle, quae scripturis patent, aut aperte affirmantur, aut iuxta analogiam fidei 
colliguntur, utraque ecclesiam Dei aedificant, plena solidae pietatis. Iam in patribus multa 
redundant, plura desunt. Aliquis tamen ductus Spiritus ex eis eminet, cuius gratia non sine fructu 
leguntur. Nec offendat patrum defensio, si moderata, et quatenus agunt ex Verbo Domini. Nam 
indicibile est, quantum damni dederit fastidium patrum, qui sibi nomen apud posteritatem corona  
interim martyrii pepererunt. Vix tandem accedent animi rudiores, vel arctissime nobis cum 
patribus facientibus, quod suspicione novandarum rerum vulgo gravemur.  

Ora pro me ac nostris ecclesiis Dominum. Bucerus te, Viretum, [et] ecclesiam Dei quae 
istic est, salulat plurimum, – qui in dies maior animo meo prodit, quia minor sibi videtur. 

Augustana ecclesia misit ad Lutherum, qui literis suis quosdam cives persuasit, ut cum 
papistis mallent quam cum nostra ecclesia communicare. Exposuit legatus eius fidem, et quid 
quoque tempore magistratus egisset, etc. Respondit etiam per literas amicissime, sibi ademptam 
de nobis suspicionem; nihil posse imponi quod non sit pro concordi/a hilariter facturus. “Nam 
firmata,” inquit, “ista concordia, gaudens et lachrymans suaviter cantabo. Nunc dimittis servum 
tuum in pace,” etc. Prorsus videtur in hoc esse, ut pacem stabiliat ecclesiarum. Deinde, ut 
vulgares ministri ad agendum in concilio quod expectatur sine instructiores, pollicetur suam 
operam, et conventum meditatur.Vale et ora pro me in Domino. [Augusti] 23. Basileae. 

V. Capito. 
 


