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Wyrażenie „fake news” pocho- 
dzi z języka angielskiego 

i oznacza dosłownie fałszywą infor-
mację. Jest ona albo zupełnie nie-
prawdziwa, albo częściowo, a po- 
nadto często ma charakter sensa-
cyjny. Najczęściej jest publikowana 
w mediach społecznościowych, 
a charakter Internetu sprawia, że bar-
dzo szybko się rozpowszechnia. Po-
jawia się także w tzw. mediach trady-
cyjnych. Fake newsy są promowane 
w celu wprowadzenia kogoś w błąd, 
aby osiągnąć jakieś korzyści (finan-
sowe, polityczne, religijne itd.) lub by 
oczernić jakąś osobę.

Z fake newsami mamy również 
do czynienia w obszarze wiary i w ży- 
ciu Kościoła. Codziennie możemy 
przeczytać na różnych portalach in-
ternetowych czy w mediach społecz-
nościowych informacje o cudow- 
nych wydarzeniach, objawieniach, 
które są powielane, często bezmyśl-
nie przez tysiące ludzi i to jednym 
kliknięciem. Nie brakuje też donie-

sień dotyczących różnych osób zwią-
zanych z Kościołem, które próbuje 
się deprecjonować, czy z jakiegoś 
powodu zniszczyć. W ten sposób za-
lewa nas masa różnych wiadomości, 
które wyglądają na prawdziwe, a któ-
re mogą budzić w nas nadzieję, zdu-
mienie, a nawet lęk. Fakty powinny 
ujrzeć światło dzienne, nawet jeżeli 
są trudne dla pojedynczych osób lub 
instytucji Kościoła. Należy zauważyć 
jednak, że jeżeli jakieś doniesienie 
okazuje się fake newsem, to rzadko 
kiedy ktoś zadaje sobie jakikolwiek 
trud, by całą sytuację wytłumaczyć 
lub za nią przeprosić. Zaczyna on żyć 
własnym życiem.

Szacuje się, że tylko w XX w. 
pojawiły się informacje o kilkuset 
rzekomych objawieniach. Wiemy, 
że Kościół uznał tylko kilka z nich, 
a takie rozeznanie trwa latami i od-
bywa się zgodnie z przyjętymi zasa-
dami. Te objawienia oraz związane 
z nimi orędzia jak najbardziej moż-
na rozpowszechniać i udostępniać. 
Natura ludzka ma jednak skłonność 
do poszukiwania tego, co fascynujące 

i spektakularne, co powoduje, że bar-
dzo często ulegamy zmanipulowa-
nym newsom i zaczynamy w nie wie-
rzyć, a następnie przekazywać dalej.

Niestety nie da się w dzisiejszym 
świecie uniknąć kontaktu z fake 
newsami, które prędzej czy póź-
niej czytamy lub słyszymy. Co waż-
ne jednak, zanim przekażemy czy 
udostępnimy taką informację dalej, 
należy ją zweryfikować. 

Bardzo często zdarza się, że z po-
wodu natłoku medialnych doniesień 
nie czytamy w całości artykułów, 
a tylko nagłówki, które często są 
chwytliwe. Dlatego im bardziej jakiś 
news brzmi sensacyjnie, tym bardziej 
należy poświęcić mu więcej uwagi 
i sprawdzić go w różnych źródłach. 
W ten sposób sami obronimy się 
przed fałszywą informacją, a po-
nadto możemy zatrzymać jej roz-
przestrzenianie się, a o to najczęściej 
chodzi ich autorom. Ponadto fake 
newsy są tak tworzone, by wpływa-
ły na emocje odbiorcy i skłaniały go 
do przekazywania ich dalej. Ważne 
jest, by odczekać jakiś czas i starać się 

Fake newsy w obszarze wiary 
i w życiu Kościoła
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przemyśleć na spokojnie każdy news. 
Po pewnym czasie możemy stwier-
dzić, że taka wiadomość tak napraw-
dę nie ma sensu.

Warto też zawsze przypatrzyć 
się, z jakiego źródła pochodzi dana 
informacja. Czy jest to oficjalna 
strona jakiejś organizacji, czy może 
jest to strona internetowa całkowi-
cie prywatnej, bliżej i szerzej nie-
znanej osoby. 

Warto również zapoznać się 
z opiniami przeciwnymi co do da-
nej wiadomości i również im się 
przyjrzeć, bo może okazać się, że 
taki fake news został już zdemasko-
wany przez kogoś innego. 

Jeżeli chodzi o fake newsy do-
tyczące bezpośrednio rzekomych 

objawień prywatnych, to zawsze na-
leży pamiętać, że najważniejsze, je-
dyne i publiczne Objawienie zakoń-
czyło się wraz ze śmiercią ostatniego 
z dwunastu Apostołów i ze spisaniem 
ostatniej księgi Nowego Testamentu. 
Dlatego pierwszym weryfikatorem 
prywatnych objawień jest Pismo 
Święte. Jeżeli takie prywatne obja-
wienie jest choćby w najmniejszym 
stopniu sprzeczne z Biblią, z miejsca 
takie objawienie można uznać za 
fake news. Ponadto objawienie pry-
watne niczego nowego nie dodaje do 
publicznego, a jego rolą jest jedynie, 
aby nam przypominać daną prawdę, 
o której zapomnieliśmy, lub pomóc 
nam ją zrozumieć.

W podejściu do objawień pry-
watnych potrzeba więc dużej os- 
trożności. Nie powinniśmy zbyt szyb-
ko i pochopnie wierzyć we wszystko, 
co pojawia się w Internecie. Należy 
też pamiętać, że osoby, które takie 
objawienia przedstawiają, mają duże 
możliwości emocjonalnego manipu-
lowania innymi ludźmi, dlatego, za-
nim w coś uwierzymy, należy to kilka 
razy przemyśleć, poradzić się kogoś 
innego w tym temacie oraz same-
mu sięgać do Pisma Świętego, które 
w wielu miejscach ostrzega nas przed 
fałszywymi prorokami oraz różnymi 
nowinkami, poprzez które ktoś bę-
dzie chciał nas zwieść. 

Warto z pewnością zachować 
ostrożność wobec rzekomych obja-
wień nieuznanych przez Kościół, tym 
bardziej wobec tych odrzuconych, 
tzn. uznanych za niepochodzące od 
Boga. Uleganie takim rzekomym 
objawieniom może być zagrożeniem 
dla naszej wiary. Dlatego należy bro-
nić się przed fake newsami dotyczą-
cymi objawień prywatnych, a nade 
wszystko starać się ich nie przekazy-
wać dalej, by zatrzymać ich rozprze-
strzenianie się.  ■
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 Plansza Jak rozpoznać fałszywe wiadomo-
ści, opublikowana przez Międzynarodową 
Federację Stowarzyszeń i Instytucji Biblio-
tekarskich, źródło: https://www.ifla.org/
files/assets/hq/topics/info-society/images/
polish_-_how_to_spot_fake_news.pdf
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