
PPrruuddeennttiiuuss’’  PPssyycchhoommaacchhiiaa  aanndd  CChhrriissttiiaann  AAlllleeggoorryy    

DDrr..  AAllaann  HHaaffffaa  

PPlleeaassee  SSiilleennccee  CCeellll  PPhhoonneess  

AAuurreelliiuuss  PPrruuddeennttiiuuss  CClleemmeennss  ((334488--441100??))  

  SSppaaiinn  

  RRoommaann,,  CChhrriissttiiaann  PPooeett  

  RRoommaann  llaawwyyeerr  aanndd  aaddmmiinniissttrraattoorr  

  WWoorrkkeedd  iinn  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  TThheeooddoossiiuuss  

  AAddoopptteedd  aasscceettiicciissmm  llaatteerr  iinn  lliiffee  

  LLaasstt  ggrreeaatt  LLaattiinn  ppooeett  uunnttiill  1122
tthh

  cceennttuurryy  aanndd  llaasstt  ttoo  wwrriittee  iinn  ccllaassssiiccaall  ffoorrmm  aanndd  llaanngguuaaggee  

  

PPrruuddeennttiiuuss  iinn  CCuullttuurraall  CCoonntteexxtt  

  NNoo  mmeennttiioonn  ooff  ccoonnvveerrssiioonn;;  lliikkeellyy  bboorrnn  iinnttoo  aa  CChhrriissttiiaann  ffaammiillyy  

  BByy  440000  CChhrriissttiiaanniittyy  iiss  ooffffiicciiaall  rreelliiggiioonn  bbuutt  ppaaggaanniissmm  wwaass  ssttiillll  aa  tthhrreeaatt  aass  aarree  CChhrriissttiiaann  hheerreessiieess  

  CCoonnttrraasstt  wwiitthh  AAuugguussttiinnee  aanndd  ootthheerr  CChhrriissttiiaannss  wwhhoo  sseeeekk  ttoo  sseeppaarraattee  ffrroomm  oolldd  ccuullttuurree    

  PPrruuddeennttiiuuss  aaddaappttss  LLaattiinn  ppooeettiicc  ffoorrmmss  ttoo  CChhrriissttiiaann  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr  

PPooeettrryy  ooff  PPrruuddeennttiiuuss  

  PPiioonneeeerr  iinn  ccrreeaattiinngg  CChhrriissttiiaann  mmooddeess  ooff  eexxpprreessssiioonn  bbyy  aaddaappttiinngg  RRoommaann  lliitteerraarryy  mmooddeess  ssuucchh  aass  llyyrriicc,,  

eeppiicc,,  aanndd  ddiiddaaccttiicc  

  CCrreeaatteedd  CChhrriissttiiaann  HHyymmnnss  

  LLiitteerraarryy  mmoorraall  aalllleeggoorryy  

  CChhrriissttiiaann  BBaallllaadd  

  SSttoorriieess  ffrroomm  ssccrriippttuurreess  aanndd  lliiffee  ooff  ssaaiinnttss  rreeppllaacceess  mmyytthhoollooggiiccaall  ssttoorriieess  ooff  ccllaassssiiccaall  lliitteerraarryy  

RReessoollvviinngg  DDiiffffeerreenncceess  wwiitthh  CCllaassssiiccaall  HHeerriittaaggee  

  MMeetteerr::  DDaaccttyylliicc  HHeexxaammeetteerr  aanndd  EEppiicc  

  GGoodd  aass  TToonnaannss,,  JJuuppiitteerr’’ss  eeppiitthheett  

  VViirrggiill''ss  SSttrriiffee,,  DDiissccoorrddiiaa,,  bbeeccoommeess  HHeerreessyy  

  HHiiss  vviieeww  ooff  tthhee  aanncciieenntt  wwoorrlldd  iiss  tthhaatt  RRoommee  pprreeppaarreedd  tthhee  wwoorrlldd  ffoorr  tthhee  ccoommiinngg  ooff  CChhrriisstt..  

  CChhaannggee  ffrroomm  ppaaggaanniissmm  ttoo  CChhrriissttiiaanniittyy  iiss  nnoott  aa  bbrreeaacchh  wwiitthh  tthhee  ppaasstt,,  bbuutt  aa  nnaattuurraall  ddeevveellooppmmeenntt  

  

MMeeddiieevvaall  AAlllleeggoorryy  

  AAlllleeggoorryy::  aa  tteexxtt  tthhaatt  hhaass  mmoorree  tthhaann  oonnee  lleevveell  ooff  mmeeaanniinngg  

  PPrriioorr  ttoo  PPrruuddeennttiiuuss  aalllleeggoorryy  iiss  rraarree  

  OOlldd  TTeessttaammeenntt  ffiinnddss  ffuullffiillllmmeenntt  iinn  NNeeww  

  CChhrriisstt  aass  tthhee  ffoorreettoolldd  MMeessssiiaahh  



  CCoommmmoonn  iinn  MMeeddiieevvaall  lliitteerraattuurree——DDaannttee  tthhrroouugghh  MMiillttoonn  

VViirrttuueess  bbaattttllee  VViicceess::  LLiissttss  aarree  NNOOTT  CCaannoonniiccaall  

  FFaaiitthh  

  CChhaassttiittyy  

  PPaattiieennccee  

  HHuummiilliittyy  

  HHooppee  

  SSoobbrriieettyy  

  GGoooodd  WWoorrkkss  

  

  WWoorrsshhiipp  ooff  OOlldd  GGooddss  

  LLuusstt  

  WWrraatthh  

  PPrriiddee  

  LLuuxxuurryy  

  GGrreeeedd  

  DDiissccoorrdd  

  

PPssyycchhoommaacchhiiaa::  AAbbrraahhaamm  aass  SSyymmbbooll  ooff  BBaattttlliinngg  SSoouull  

  AAbbrraahhaamm  aanndd  SSaarraa  hhaadd  nnoo  cchhiilldd  uunnttiill  tthheeyy  oovveerrccaammee  vviiccee  iinn  tthheeiirr  hheeaarrttss;;  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  ssaaccrriiffiiccee  

wwhhaatt  wwee  mmoosstt  lloovvee  ffoorr  GGoodd  iiss  aa  ssiiggnn  tthhaatt  wwee  aarree  ssppiirriittuuaallllyy  rreeaaddyy  

  ““TThhiiss  ppiiccttuurree  hhaass  bbeeeenn  ddrraawwnn  aass  aa  mmooddeell  ffoorr  oouurr  lliiffee  ttoo  ttrraaccee  oouutt  wwiitthh  ttrruuee  mmeeaassuurree,,  sshhoowwiinngg  tthhaatt  wwee  

mmuusstt  wwaattcchh  iinn  tthhee  aarrmmoorr  ooff  ffaaiitthhffuull  hheeaarrttss,,  aanndd  tthhaatt  eevveerryy  ppaarrtt  ooff  oouurr  bbooddyy  wwhhiicchh  iiss  iinn  ccaappttiivviittyy  aanndd  

eennssllaavveedd  ttoo  ffoouull  ddeessiirree  mmuusstt  bbee  sseett  ffrreeee  bbyy  ggaatthheerriinngg  oouurr  ffoorrcceess  aatt  hhoommee……””  

PPllaattoonniicc  OOrrddeerr::  SSppiirriitt  SSuuppeerriioorr  ttoo  BBooddyy  

  PPllaattoo’’ss  iiddeeaa  ooff  HHiieerraarrcchhyy  ooff  BBeeiinngg::  MMaatttteerr  iiss  sseeccoonnddaarryy  ttoo  FFoorrmm  

  BByy  mmaasstteerriinngg  tthhee  pphhyyssiiccaall,,  wwee  ccaann  eelleevvaattee  oouurrsseellvveess  ttoo  tthhee  hhiigghheerr  rreeaallmm  ooff  IIddeeaass  

  ““SSaavvaaggee  wwaarr  rraaggeess  hhoottllyy,,  rraaggeess  wwiitthhiinn  oouurr  bboonneess,,  aanndd  mmaann’’ss  ttwwoo--ssiiddeedd  nnaattuurree  iiss  iinn  aann  uupprrooaarr  ooff  

rreebbeelllliioonn::  ffoorr  tthhee  fflleesshh  tthhaatt  wwaass  ffoorrmmeedd  ooff  ccllaayy  bbeeaarrss  ddoowwnn  uuppoonn  tthhee  ssppiirriitt……LLiigghhtt  aanndd  ddaarrkknneessss  

wwiitthh  tthheeiirr  ooppppoossiinngg  ssppiirriittss  aarree  aatt  wwaarr……””  

  TThhee  SSoouull  aass  aa  ssppiirriittuuaall  bbaattttlleeffiieelldd  

CChhaassttiittyy  vveerrssuuss  LLuusstt  

  ““tthhee  mmaaiiddeenn  CChhaassttiittyy,,  sshhiinniinngg  iinn  bbeeaauutteeoouuss  aarrmmoorr..  OOnn  hheerr  ffaallllss  LLuusstt,,  tthhee  SSooddoommiittee……aanndd  tthhrruussttss  iinnttoo  

hheerr  ffaaccee  aa  ttoorrcchh  ooff  ppiinneewwoooodd  bbllaazziinngg  mmuurrkkiillyy  wwiitthh  ppiittcchh  aanndd  bbuurrnniinngg  ssuullpphhuurr,,  aattttaacckkiinngg  hheerr  mmooddeesstt  

eeyyeess  wwiitthh  tthhee  ffllaammeess  aanndd  sseeeekkiinngg  ttoo  ccoovveerr  tthheemm  wwiitthh  tthhee  ffoouull  ssmmookkee..””  

  MMooddeell::  VViirrggiinn  BBiirrtthh,,  WWoorrdd  ccoonnqquueerrss  FFlleesshh  

PPaattiieennttiiaa  ((LLoonngg  SSuuffffeerriinngg  EEnndduurraannccee))  vveerrssuuss  IIrraa  ((WWrraatthh))  

  IIrraa’’ss  jjaavveelliinn  ““rreebboouunnddss,,  ffoorr  VViirrttuuee  hhaadd  pprruuddeennttllyy  ppuutt  oonn  hheerr  sshhoouullddeerrss  aa  tthhrreeee--ppllyy  ccoorrsseelleett  ooff  



mmaaiill……SSoo  PPaattiieennttiiaa  aabbiiddeess  uunnddiissttuurrbbeedd……ssttaannddiinngg  uunnmmoovveedd  bbyy  tthhee  jjaavveelliinn  wwhhiillee  tthhee  mmoonnsstteerr  tthhaatt  

sshhoott  iitt  rraaggeess  iinn  uunnggoovveerrnneedd  ffrreennzzyy,,  sshhee  wwaaiittss  ffoorr  WWrraatthh  ttoo  ppeerriisshh  bbyy  rreeaassoonn  ooff  hheerr  oowwnn  vviioolleennccee..””  

  JJoobb  aass  mmooddeell  

PPrriiddee  vveerrssuuss  HHuummiilliittyy  

  VVaauunntt  ooff  PPrriiddee  

  DDeecceeiitt  ttrriippss  uupp  PPrriiddee  

  VViicceess  ffaaiill  bbeeccaauussee  ooff  tthheemmsseellvveess  

  HHuummiilliittyy  hheessiittaatteess  bbuutt  HHooppee  iinnssppiirreess  hheerr  aanndd  sshhee  ccuuttss  ooffff  tthhee  hheeaadd  ooff  PPrriiddee  

  GGoolliiaatthh  aanndd  DDaavviidd  aass  mmooddeell    

LLuuxxuurriiaa  vvss..  SSoobbrriieettaass  

  ““LLuuxxuurryy……hheerr  lloocckkss  ppeerrffuummeedd,,  hheerr  eeyyeess  sshhiiffttiinngg,,  hheerr  vvooiiccee  lliissttlleessss,,  aabbaannddoonneedd  iinn  vvoolluuppttuuoouussnneessss  

sshhee  lliivveedd  oonnllyy  ffoorr  pplleeaassuurree……sshhee  wwaass  llaanngguuiiddllyy  bbeellcchhiinngg  aafftteerr  aa  nniigghhtt--lloonngg  ffeeaasstt……hheerr  ffoooott  sslliippppiinngg  

aass  sshhee  sstteeppppeedd  tthhrroouugghh  ppoooollss  ooff  wwiinnee  aanndd  ppeerrffuummeess,,  aanndd  ttrraammpplliinngg  oonn  tthhee  fflloowweerrss,,  aanndd  wwaass  mmaakkiinngg  

hheerr  ddrruunnkkeenn  wwaayy  ttoo  tthhee  wwaarr..””  

GGoooodd  WWoorrkkss  DDeeffeeaattss  AAvvaarriiccee  

  ““TThhee  ccaauussee  ooff  aallll  oouurr  iillll  lliieess  ssllaaiinn..    NNooww  tthhaatt  tthhee  lluusstt  ooff  ggaaiinn  iiss  ddeeaadd,,  tthhee  ppuurree  mmaayy  rreesstt..  IItt  iiss  tthhee  

ddeeeeppeesstt  rreesstt  ttoo  wwiisshh  ffoorr  nnootthhiinngg  bbeeyyoonndd  wwhhaatt  nneeeedd  rreeqquuiirreess::  ssiimmppllee  ffaarree  aanndd  oonnee  ggaarrmmeenntt  ttoo  ccoovveerr  

aanndd  rreeffrreesshh  oouurr  wweeaakk  bbooddiieess  iinn  mmooddeerraattiioonn……””  

  BBiirrdd  tthhaatt  ““ddooeess  nnoott  tthhiinnkk  ooff  ttoommoorrrrooww  bbuutt  rreessttss  uunnttrroouubblleedd  iinn  tthhee  ffaaiitthh””  aass  mmooddeell  ((MMaatttthheeww  66::  

2255--3344))  

  MMoorraall::  GGoodd  wwiillll  pprroovviiddee  

PPeeaaccee  ttoo  DDiissccoorrdd  

  DDiissccoorrddiiaa  eenntteerrss  aanndd  pprroovvookkeess  CCiivviill  WWaarr  

  ““II  aamm  DDiissccoorrdd,,  aanndd  mmyy  ootthheerr  nnaammee  iiss  HHeerreessyy..””  

  FFaaiitthh  ssttooppss  hheerr    aanndd  DDiissccoorrdd  iiss  rriippppeedd  aappaarrtt::  ““CCoouunnttlleessss  hhaannddss  tteeaarr  tthhee  ddeeaaddllyy  bbeesstt  iinn  ppiieecceess,,  oorr  

tthhrrooww  ttoo  tthhee  ddooggss……TThhee  wwhhoollee  ccoorrppssee  iiss  ttoorrnn  aassuunnddeerr……””  

  MMooddeell::””PPhhoottiinnuuss  aanndd  AArrrriiuuss  ddiissgguuiissee  tthheemmsseellvveess,,  tthhoossee  wwoollvveess  ssoo  wwiilldd  aanndd  ssaavvaaggee””  

SSuummmmaarryy  

  PPrruuddeennttiiuuss  iiss  iimmppoorrttaanntt  aass  aa  lliitteerraarryy  wwrriitteerr  wwhhoo  bbrriiddggeess  tthhee  PPaaggaann  aanndd  CChhrriissttiiaann  wwoorrllddss  aanndd  

iinnttrroodduucceess  AAlllleeggoorryy  aass  aa  mmeeaannss  ooff  rreeccoonncciilliinngg    

  HHee  mmeellddss  EEppiicc  ffoorrmm  aanndd  CChhrriissttiiaann  mmaatttteerr  iinn  PPssyycchhoommaacchhiiaa  

  SSppiirriittuuaall  ssttrruuggggllee  iiss  pprreeffiigguurreedd  iinn  PPllaattoo  

  PPrruuddeennttiiuuss  rreepprreesseennttss  tthhee  CChhrriissttiiaann  vviieeww  tthhaatt  ssaaww  ppaaggaann  RRoommaann  EEmmppiirree  aass  pprreeppaarriinngg  tthhee  wwoorrlldd  ffoorr  

CChhrriissttiiaanniittyy  


