
Strzeżcie się satanizmu...
Ostatnimi czasy, młoda, 19 letnia dziewczyna została złapana za morderstwo. O Mirandzie 
Barbour rozpisuje się zachodnia prasa. Teraz grozi jej kara śmierci bądź dożywocie. To przestroga 
dla każdego człowieka, który angażuje się w tego typu zło.

„Diabeł przychodzi w jednym celu-by zabijać(thuo), kraść(klepto) i niszczyć(apollumi)... 
”Ew.Jana 10

Popatrzmy na pewne szczegóły z jej życia, ku przestrodze innym:

1. Urodziła się w North Pole, na Alasce, mieścinie z 2226 mieszkańcami.
2. Kiedy miała 4 lata była seksualnie wykorzystywana.
3. Miała należeć do 'szatańskiego kultu' i jego lider miał ja wprowadzić do 

zabijania.
4. Zmieniała miejsca zamieszkania. Z North Pole przemieszczała się do Wasilii, 

a potem do Sunbury w Pensylwanii.1

5. Została zmuszona do aborcji dziecka, prawdopodobnie pracując jako 
prostytutka gdy była w kulcie.

6. Swoja 'przygodę ' z satanizmem zaczęła w wieku 13 lat.2 Jej ojciec potwierdził, 
ze przynajmniej 2 razy uciekała z domu, na minimum 48 h. Uciekła gdy miała 
odpowiednio 13 i 14 lat.

7. Była uzależniona od heroiny, i próbowano jej pomoc w centrum pomocy 
uzależnionym.3

8. Jej pierwszy mąż był satanista, i został zabity. Policja bada okoliczności jego 
śmierci.

9. M. Barbour twierdzi, ze zabiła od 22 do 100 osób!
10.Miranda, ogłaszała się na Craiglist4 jako 'osoba do towarzystwa'.
11.Jej ojciec twierdzi, ze miała problemy z narkotykami i emocjonalne.
12.Wyszła za mąż, po raz drugi 22 Października. Popełniła zabójstwo 11 

Listopada.
13. Posiada szatańskie alter ego - „Super Miranda”
14. Miranda podała policji dokładne miejsca gdzie ukryła ciała. Miały to być 

:North Pole, Teksas, Północna Karolina i Kalifornia.
15.Jej ulubiona gra była RPG- „Dark Souls”5

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Sunbury,_Pennsylvania  

2 http://www.adn.com/2014/02/18/3333230/no-verification-for-pa-womans.html  

3 http://articles.mcall.com/2014-02-20/news/mc-pa-craigslist-killer-miranda-barber-dad-intervi-20140220_1_death-  
penalty-miranda-barbour-capital-punishment

4 http://www.craigslist.org/about/sites  

5 http://www.youtube.com/watch?v=RRlAwdEg1uc  
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16. Ciekawe wypowiedzi policji spisała gazeta Dali Mail: Chad Rathburn, oficer 
policji :6”Jedynym powodem, ze nie mogę odrzucić jej zeznać jest fakt, ze 
mamy tu ludzi, którzy przyjeżdżają do Alaski, kiedy chcą 'zniknąć'. Niektórzy 
uciekają z rożnych powodów i (Alaska) to stan, gdzie jest to możliwe. 
Większość Alaskan cieszy się z takiej wolności. Chcąc być 'poza radarem' to 
idealne miejsce. Jeśli wybierzesz się do któregoś z małych mieścin, znajdziesz 
tam ludzi, o których jedynymi informacjami jest ich świadectwo urodzenia 
sprzed 50 lat... Mamy tu 'przechodnich'  mieszkańców i nikt za nimi nie 
tęskni ...Dana osoba może wsiąść do maszyny śnieżnej, odjechać 50 mil, 
założyć dom i nikt przez lata się nie spostrzeże.”

17.Ostatnio pracowała jako kasjerka w małym mieście, Coats.
18.Jej mąż nazywa się Elytte Barbour i jest oskarżony o współudział w zbrodni.
19.Została zrekrutowana do kultu szatańskiego we wczesnych latach młodości.
20.Jej ojciec dodał, ze jest osoba bardzo manipulacyjna i uciekinierka z domu.
21.Miranda przyznała się, ze morderstwa były powiązane z jej udziałem w kulcie 

szatana i dokonała ich przez ostatnie 6 lat.7

22. Szef policji z Sunbury- Steve Mazzeo8 
23. Rzecznik FBI- Carrie Adamowski 9

24.Jedna z osób twierdzi, ze Miranda miała się przenieść z Alaski do Północnej 
Karoliny aby rozpocząć nowe życie.

25. Miranda ma małe dziecko, około 2 letnie.10 Dziecko ma opiekę prawna od 
Snyder County Children and Youth Services11 i ponoć zajmuje się nim jej 
rodzina.12

26.Matka Mirandy, Elisabeth Dean, potwierdziła, ze mąż jej siostry został 
aresztowany za seksualne molestowanie nieletniej i osadzony na 14 lat.13

27.Kiedy Miranda zaszła w ciąże, kult przywiązał ja do łózka, odurzył 
narkotykami i przeprowadził domowa skrobankę.

28.Miranda wspomina o liderze kultu szatana.
29. Wg jej własnych slow: „Nie zawsze tam byłam obecna umysłem. Wiem, ze 

coś złego było we mnie, a szatańskie wierzenia tylko uwolniły to ze mnie.”14

30.Miała wyjechać z Alaski, z wysokim stanowiskiem w kulcie, zostawiając ojca 

6 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2562676/Real-life-Dexter-serial-killer-Miranda-Barbour-reveals-locations-  
alleged-murders.html

7 http://www.adn.com/2014/02/15/3328788/pa-woman-admits-craigslist-killing.html  

8 http://www.usacops.com/pa/p17801/  

9 http://www.fbi.gov/philadelphia/contacts/public-affairs-specialist-carrie-adamowski  

10 http://www.dailyitem.com/0100_news/x1783679838/Miranda-Barbours-father-Killing-spree-unlikely  

11 http://www.snydercounty.org/Depts/Children_and_Youth/Pages/ChildrenandYouth.aspx  

12 http://www.pennlive.com/midstate/index.ssf/2014/02/tattoo_gets_elytte_barbour_dis.html  

13 http://www.dailyitem.com/0100_news/x1708329322/BODY-COUNT-AT-22/?state=taberU  

14 http://www.dailyitem.com/0100_news/x1708329322/BODY-COUNT-AT-22/?state=taberU  
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jej drugiego dziecka- Foresta. 
31.Jej mąż, Elytte, znajduje się w wiezieniu stanowym w hrabstwie Columbia.
32.Jej ojciec, Sonny Dean, tak powiedział: „Satanizm jest faktem. Ten rosnący w 

liczbę kult posunie się do wszystkiego by schwycić dzieci. Wcale nie musisz 
być związany z Kościołem Szatana aby go czcić.”15

33.Peter Gilmour, mag z Kościoła Szatana, przyznał mimochodem, ze oprócz, 
'prawnie usankcjonowanej organizacji' istnieje podziemie szatańskie:”Wydaje 
mi się, ze ona nazywa się członkiem kultu szatana, a nie legalnej(w USA), 
'widocznej' formy satanizmu.”16

34.Ostatnim miejscem pobytu Barbourow17 miał być Selinsgrove.18

35.Gdy policja przyszła przeszukać mieszkanie, znaleźli tam biblie szatana.19

36.Elytte Barbour miał fascynować się takimi grami 20jak: Triforce Zelda21, Silent 
Hill22,Skyrim.23

37.Małżeństwo Barbourow miało fascynować się okultyzmem. Wg osoby, która 
dzieliła pokój:”Powiedziała mu,ze muszą zrobić rytuał aby się zbliżyć do 
siebie.”24 TMZ podaje, ze Miranda pobierała nasienie byłego męża do 2 
ampułek i miała się nimi masturbować 25

Apeluje, do każdej osoby zaangażowanej w satanizm czy inna formę okultyzmu- 
pokutuj dziś do Jezusa, bo jest wielka cena która przyjdzie ci zapłacić, zarówno w 
tym życiu, jak i później, gdy pójdziesz do piekła.

Wołaj: Jezus, wybacz mi moje grzechy,wyrzekam się szatana i jego 
aniołów,wyrzekam się okultyzmu i wszelkich jego form, przyjmuje Cie do serca, 
napełnij mnie Twoim Duchem! Polecam również szukanie uwolnienia od demonów, 
w napełnionym Duchem Świętym kościele Protestanckim. Amen.

15 http://www.dailyitem.com/0100_news/x1783679838/Miranda-Barbours-father-Killing-spree-unlikely  

16 http://religion.blogs.cnn.com/2014/02/17/satanist-church-accused-craigslist-killer-not-one-of-us/?hpt=hp_t1  

17 http://www.pennlive.com/midstate/index.ssf/2014/02/tattoo_gets_elytte_barbour_dis.html  

18 http://en.wikipedia.org/wiki/Selinsgrove,_Pennsylvania  

19 http://www.dailyitem.com/0100_news/x1724064781/Ex-roommate-Thrill-kill-suspects-into-satanism  

20 http://www.dailyitem.com/0100_news/x1724064781/Ex-roommate-Thrill-kill-suspects-into-satanism  

21 http://en.wikipedia.org/wiki/Triforce  

22 http://en.wikipedia.org/wiki/Silent_Hill  

23 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Elder_Scrolls_V:_Skyrim  

24 http://www.dailyitem.com/0100_news/x1724064781/Ex-roommate-Thrill-kill-suspects-into-satanism  

25 http://www.tmz.com/2014/02/17/satanic-murder-miranda-barbour-jailhouse-interview/  
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