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የለንደኑ ፍርድ ቤት (Wimbledon Magistrates’ Court) አበበ ቶሎሳን በነጻ አሰናበተው። 

“ጨለማ የብርሃን አለመኖር እንደሆነ ሁሉ ሐሰትም የእውነት አለመኖር ነው” 

በዲያስፖራው እንቅስቃሴም ሆነ በኮሚኒቲ፤ እንዲሁም በወጣቶች ስፓርትና በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ሁሌም የኢትዮጵያ ሰንደቅ 

ዓላማ ሳይለየው ለሃገሩ ኢትዮጵያና ለሕዝቧ መብት መከበር፤ ለነጻነትና ዴሞክራሲ መስፈን በመጮህ የሚታወቀው አበበ ቶሎሳ፡ 

ጥፋት ፈጽመሃል ተብሎ በፓሊስ ከተከሰሰ በኋላ አባ ግርማ ከበደ ፍርድ ቤት ድረስ በመምጣት ጉዳዩን ሊከራከሩ ቢሞክሩም 

ፍርድ ቤቱ ክሱን ውድቅ አድርጎ አበበ ቶሎሳን በነጻ አሰናብቶታል። 

ሕዝበ ክርስቲያንን ንቀውና ተዳፍረው እግዚአብሔርንም አልፈራ ያሉት አባ ግርማ ከበደ እኔ ያልኩትና እኔ የመረጥኩት 

ካልተፈጸመ በማለት የሁሉም ፈጣሪ አምላክ የሆነው እግዚአብሔር የሚመለክበትንና የሚመሰገንበትን፤ የሰዎች መዳኛና መጽናኛ 

ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን በመዝጋት ሕዝብ ሳያውቅና ሳይወስን የቤተ ክርስቲያንን ንብረት ለሌላ አካል ለማስረከብ ውል 

ተፈራርመው ከጨረሱ በኋላ በJune 9 2013 በዕለተ እሑድ ወደ ቤተ ክርስቲያን ለመምጣት ሲሞክሩ በድርጊታቸውና 

በክህደታቸው ያዘነውና የተቆጣው ሕዝብ ገንዘብና ጉልበታችንን ሰውተን በእግዚአብሔር ተራዳኢነት ያቆምናትን ቤተ 

ክርስቲያናችንን ዘግተው በድብቅ በመዋዋል ሊሸጡን ሞክረዋልና ቤተ ክርስቲያናችን ቅጥር ግቢ ውስጥ አትገቧትም በማለት አባ 

ግርማ ከበደ የቤተ ክርስቲያኗን ቅጥር ግቢ እግራቸው እንዳይረግጣት አገዳቸው። 

ቁጥሩ ከ200 በላይ የሚሆን ሕዝበ ክርስቲያን በአባ ግርማ ከበደ ላይ ሰላማዊ የተቃውሞ ትዕይንት በሚያካሂዱበት ወቅት አቶ 

አበበ ቶሎሳም የቤተ ክርስቲያኗ አባልና ከዛም በላይ ቤተ ክርስቲያኗን ላለችበት የእድገት ደረጃ ለማድረስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ 

ካደረጉ ሰዎች መካከል አንዱ በመሆኑ በትዕይንቱ ወቅት አቶ አበበ ቶሎሳ ከሌሎች የቤተ ክርስቲያኑ አባላት ጋር በመሆን ትዕይንቱ 

ከመሳተፍ በስተቀር አንዳችም የተለየ ነገር ሳይፈጽም ሆነ ተብሎ በተቀነባበረ ሴራ ከአባ ግርማ ከበደ ተከታዮች መካከል አበበ 

ቶሎሳን ጥፋት ሰርቷል ብሎ በሃሰት ለፓሊሶች በመጠቆሙ ፓሊሶች ከሕዝቡ መካከል አበበ ቶሎሳን ጥፋት ፈጽሟል በሚል ወደ 

ፓሊስ ጣቢያ ወስደው ለሰዓታት ካሰሩት በኋላ ክስ ተመሥርቶበት በዕለቱ ሊፈታ ችሏል። 

ከዛም አበበ ቶሎሳ በተመሠረተበት ክስ መሠረት June 27 2013 ለንደን Lavender Hill Magistrates' Court ቀርቦ የእምነት 

ክህደት ቃሉን እንዲሰጥ ከተደረገ በኋላ በSeptember 17 እና 18 2013  ለሁለት ቀናት ጉዳዩ  በለንደን Wimbledon 

Magistrates’ Court እንዲታይ ቀጠሮ ተሰጥቶት ስለነበር በቀጠሮው መሠረት በትላንትናው ዕለት ወደ ፍርድ ቤቱ የሄደው አቶ 

አበበ ቶሎሳ ብቻ ሳይሆን አበበ ከተከሰሰ ሁላችንም መከሰስ አለብን! አበበ ጥፋተኛ ከተባለም ሁላችንም ጥፋተኛ እንባላለን እንጂ 

አበበ ከኛ ተነጥሎ የፈጸመው ድርጊት ሳይኖር ብቻውን ሊከሰስ አይችልም! በማለት ወስነው የተከተሉት የቤተ ክርስቲያኑ አባላት 

ጭምር ሲሆኑ እነዚህ ኢትዮጵያውያን ስደተኛ ወንድማቸውን በማጀብ ወደ ፍርድ ቤቱ በመጉረፍ ገና በጠዋት የፍርድ ቤቱን 

አዳራሽ በሕዝብ ብዛት ሊያጨናንቁት ችለዋል። 

ከዛም የፍርዱ መሰሚያ ሰዓት ሲጠበቅ አባ ግርማ ከበደ ከአንድ ሰው ጋር በመሆን በምስክር መግቢያ በኩል ተደብቀው ሲገቡ 

ታዩ። ሕዝበ ክርስቲያኑም መነኩሴ ከነመስቀሉ በሰው ላይ ለማስፈረድ ወደ ፍርድ ቤት ሲጣደፍ በማየት ስብአት ለአብ፤ ስብአት 

ለወልድ፤ ስብኣት ለመንፈስ ቅዱስ በማለት ወደ ፈጣሪው እግዚኦ አለ። 

እነሆ አባ ግርማ ከበደ ወደ ፍርድ ቤቱ የመጡት የክርስቶስን መስቀል እንደያዙና የመነኩሴ ልብሳቸውን እንዳጣፉ ክርስቶስ በደሙ 

በዋጃቸው ክርስቲያኖች ላይ በማስፈረድ ጉዳት ለማድረስ ሲሆን ዕቅዳቸውም ጉዳዩን ፍርድ በቱ ተመልክቶት ፍርዱ ተፈጻሚ  

ሲሆን ለመስማት ነበር። 

የእውነት አምላክ ክርስቶስ ምንግዜም ከእውነት ጋር ነውና በመጨረሻ ፍርድ ቤቱ በተሰየመ አምስት ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 

በአቶ አበበ ላይ የቀረበው ክስ በቂ ማስረጃ የቀረበበት አለመሆኑን በማረጋገጥ ክሱ ውድቅ እንዲሆንና አቶ አበበ ቶሎሳም በነጻ 

እንዲሰናበት ሊወስን ችሏል። 

ስለ እውነት በእውነት የቆማችሁ ሁሉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንግዜም ከእናንተ ጋር ነውና ደስ ይበላችሁ!! 

በፈጣሪአችሁ እምነታችሁን አጽኑ!! ሃይማኖታችሁንና ቤተ ክርስቲያናችሁን ነቅታችሁ ጠብቁ!! 

ሐሰት ይሮጣል፤ ነገር ግን እግሩ አጭር ነውና እውነትን አይቀድመውም!! 

ወስብሐት ለእግዚአብሔር!! አሜን!! 


