Британський священик позбавлений права служити в церкві за втечу з колегою
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Англіканський священик Джеймс Тіпп довічно позбавлений права служити в церкві після
того, як кинув свою сім'ю і втік з вікарієм Елен Нозерн, що виконувала обов'язки його
заступника в церкві в містечку Снодленд (графство Кент), пише газета "Дейлі
телеграф".
Нозерн церковний трибунал позбавив права виконувати обов'язки священика на 12
років.
Вирок суду викликав обурення у обох закоханих. Тіпп назвав судове рішення
несправедливим, нагадавши, що в листопаді минулого року священик Тереза Девіс була
відлучена від служби в церкві всього на 12 років, хоча її гріхи були куди істотнішими вона призналася в тому, що була п'яна під час трьох служб і не раз займалася сексом з
незнайомцями.

"Нас повинні були покарати набагато м'якше", - мовиться в спеціальній заяві 63-річного
Тіппа і 54-річної Нозерн, яка теж покинула свою сім'ю - для газети "Дейлі телеграф".
"Хоча суддя Семюел Віггс і сказав, що "Церква повинна практикувати прощення", уміння
прощати явно не стоїть на порядку денному і, раз одержаний довічний вирок, не може
стояти", - заявили коханці.
Суддя, у свою чергу, відзначив, що Церква не може закривати очі на подібні події.
"Люди повинні розуміти, що Церква відноситься до таких речей виключно серйозно.
Церква повинна прощати, але це не означає, що треба прикидатися, що нічого не
трапилося", - сказав Віггс.
Про втечу Тіппа і Нозерн прихожани церкви дізналися лише прийшовши на недільну
службу і не виявивши нікого, хто міг би її провести. Пізніше з'ясувалося, що Тіпп залишив
своїй дружині записку про те, що вимушений покинути її ради нової любові. Ситуація
посилюється тим, що Тіпп і Нозерн кинули не тільки подружжя і паству, але і дітей. У
Тіппа їх двоє, у Нозерн - четверо.
Зараз пара живе недалеко від своєї колишньої церкви і збирається одружитися. Тіпп, що
відслужив в церкві 25 років, збереже пенсію Церкви Англії.
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