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Biografi 

David Rubin är författaren av boken God, Israel and Shiloh: Returning to the Land 
(www.GodIsraelShiloh.com). I den här nya boken ger Rubin en detaljerad skildring av det judiska folkets tro 
och kamp samt delar en skildring av livet från frontlinjen i kampen för landet Israel, samt kriget mot 
terrorismen. Oavsett om han skriver om sitt judiska ursprung och sin tro, den andliga tillväxten, terrorism eller 
tolerans, avspeglas Rubins genuina känslor och passion för ämnet på ett tydligt och klart sätt. 
 
Rubin växte upp i USA, där han utbildades i det kommunala skolsystemet i New York City, samt på 
amerikanska universitet. Han lärdes upp i skolorna i New York City, på gymnasie-, högstadie- och grundskola. 
Under sin studietid inför en doktorandutbildning på Columbia University gjorde Rubin samtidigt ett omfattande 
forskningsarbete i judisk historia.  Han började utforska sina bibliska rötter på djupet, vilket ledde honom till 
slutsatsen att hans framtid inte låg inom den amerikanska akademiska världen utan snarare på de israeliska 
kullarna, som en av byggarna till landet som Gud lovade Abraham, Isak och Jakob samt deras arvingar.  
 
1992 flyttade Rubin till byn Shiloh där han arbetade som borgmästare. Under sin tid där, började han utveckla 
produktiva relationer med kristna sionister, baserade på ömsesidig respekt och den delade tron om att alla som 
tror på Israels gud måste arbeta tillsammans för att uppnå hans syfte i den här världen. 
 
År 2001, när han kom tillbaka ifrån en resa till Jerusalem, skadades Rubin och hans 3-årige son Ruby i en 
fruktansvärd terroristattack. Efter att de mirakulöst nog överlevde började Rubin få inbjudningar för att hålla tal 
utanför Israel och berätta om sin otäcka, men mirakulösa berättelse samt berätta om Israels svåra men 
mirakulösa process att återfå sitt land. Som svar på det upprinnande stödet och intresset startade Rubin Shiloh 
Israel Children’s Fund (www.ShilohIsraelChildren.org), för att stödja utbildande, terapeutiska, samt 
rekreationella program för alla barn i Shilohs samhälle som har traumatiserats av terrorismvågen i samhället. 
 
David Rubin har talat inför många olika grupper i både USA och Israel. Han har framträtt i särskilda forum; på 
nationell tv, lokal tv och i kabel-tv samt radioprogram. Hans djupa kunskap om Israel och dess roll i världen är 
inte bara ett akademiskt uttryck som endast kommer från böcker, utan även från erfarenheten av att ha levt i den 
verkligheten, han talar verkligen från hjärtat. Han tvekar aldrig på att tala om sanningen utifrån en tro som de 
flesta politiker är antingen ovilliga eller för rädda för att ta upp. Han ger modiga, realistiska lösningar för att 
motarbeta ondskan i Mellanöstern och i världen.  
 
Rubin bor för närvarande med sin fru och sina barn på en kulle med utsikt över det gamla Shiloh, Israels första 
huvudstad och den antika stad där Guds tabernakel stod i 369 år. Han reser mycket för att sprida medvetenhet 
om Shilohs samhälle och Shiloh Israel Children’s Fund.  
 
För att utföra en intervju med David Rubin eller anordna ett seminarie, ring 845-738-1522 eller skicka e-post till 
david@shilohisraelchildren.org. 
 
 
 
 
 
 
 

PO Box 212 | Suffern, NY 10901 | 718.701.3158 | David@ShilohIsraelChildren.org 


