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ÉLETRAJZA 

David Rubin az Isten, Izrael és Siló: Visszatérés földünkre ("God, Israel & Shiloh, returning to the 
Land") című könyv írója (www.GodIsraelShiloh.com). Könyvében David Rubin a zsidók hitének és 
szenvedésének lenyűgöző történetét írja le részletességgel, és osztja meg velünk, mivel jár a 
frontvonalban küzdeni Izrael földjéért a terrorizmussal szemben. Ír zsidó örökségéről és hitéről, lelki 
fejlődéséről, a terrorizmusról és a toleranciáról, de minden esetben, őszinte érzései és szenvedélye a téma 
iránt átütő erővel és frissességgel jelennek meg mondanivalójában. 

Rubin az USA-ban nőtt fel, a New York városi iskoláiban és amerikai egyetemeken nevelkedett, oktatott 
New York város iskoláiban, gimnáziumokban felső-, illetve alsó szinteken. A Columbia Egyetemen 
neveléstanból doktorált, de doktori tanulmányival párhuzamosan kiterjedt kutatásokat végzett a zsidó 
történelemről. Elmélyedt bibliai gyökereinek felfedezésében, és arra a következtetésre jutott, hogy nem az 
amerikai akadémia világában van a helye, hanem sokkal inkább Izrael dombos földjén, egykor Isten által 
Ábrahámnak, Izsáknak, Jákóbnak és leszármazottaiknak adományozott föld nemzetépítői között.  

1992-ben Rubin Siló községbe költözött, ahol az újjáépített város polgármestereként szolgált. A közösség 
vezetőjeként termékeny kapcsolatokat alakított ki cionista keresztényekkel a kölcsönös tisztelet és azon 
osztott hit alapján, hogy Izrael Istenében hívőknek együtt kell működni Isten terveinek megvalósítása 
érdekében.

2001-ben úton hazafelé Jeruzsálemből, aljas terrortámadás áldozata lett három éves kisgyermekével, 
mindkettőjüket golyótalálat ért. A csodával azonos módon élték túl a támadást, és Rubint egyre többször 
hívták meg előadni más országokból, hogy meséljen a szörnyű, de csodálatos történetről, és Izrael 
csodával azonos visszatéréséről a történelmi helyszínre. Válaszul a sok megkeresésre és támogatásra, 
Rubin megalapította a Shiloh Israel Gyermekalapítványt (www.ShilohIsraelChildren.org), hogy a Shiloh 
közösség a terrorhullámok által traumát szenvedett gyermekei számára oktatási, terápiás és szabadidős 
programok támogatását szervezze meg. 

Rubin több közösség előtt tartott beszédet mind az Egyesült Államokban, mind Izraelben, és országos és 
helyi televíziók műsoraiban szerepelt és adott számos rádióinterjút. Kiterjedt ismeretei Izraelről és 
szerepéről a világban nem pusztán csak a könyvekből származó elmélet megnyilvánulása, hanem sokkal 
inkább az életből tiszta szívvel merített ismeret átadása. Az igazságot mondja ki és közelíti meg a hit 
felől, amiről a politikusok vagy nem akarnak, vagy nem mernek beszélni. Bátor és realisztikus 
megoldásokat javasol a gonosz erőinek megállítására Közép-Keleten és a világban.   

Rubin jelenleg is feleségével és gyermekével egy Siló ősi városára néző dombtetőn élnek, arra a 
történelmi helyszínre látnak rá, ahol Izrael első fővárosa állott, ahol Isten szentélye 369 évig állt. Sokat 
utazik, hogy hirdesse és felhívja a figyelmet a Siló közösségre és a Shiloh Israel Gyermekalapítványra.   

THa David Rubinnal kíván interjút készíteni, vagy szeretné, ha előadást tartana, kérem hívja a 
845-738-1522 számot, vagy keresse e-mailen a következő címen:
david@shilohisraelchildren.org. 
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SHILOH ISRAEL GYERMEKALAPÍTVÁNY
ÁTTEKINTÉS 

A Shiloh Israel Gyermekalapítványt (www.ShilohIsraelChildren.org) David Rubin, Siló korábbi 
polgármestere, és amerikai barátai alapították, hogy a bibliai Izrael gyermekei terápiás kezelését, 
oktatási és rekreációs tevékenységeit támogassák, különös tekintettel a silói közösségekre, ahol a 
gyermekek rendkívüli mértékben szenvedtek a terrortól az elmúlt években.   

A szervezetet azután hozták létre, hogy Rubint és kisgyermekét terrortámadás érte, izraeli 
állampolgárok ellen elszomorítóan megnövekedtek a terrorista merényletek elsősorban Júdea bibliai 
szívében Szamáriában és Jeruzsálemben.  

A Palesztin Hatóság által vezetett muzulmán szélsőségesek barbár támadásai ezreket sebesítettek meg 
vagy gyilkoltak meg, rengeteg kisgyermeket hagytak árván, családokat szakítottak szét. A Shiloh Israel 
Gyermekalapítvány célja, hogy megszólítsa a világ polgárait autentikus zsidó hangon az áldozatul esett 
gyermekek és családok védelmében. Megalakulásától kezdve a Shiloh Israel Gyermekalapítvány több 
projektet indított útjára a terror által leginkább érintett közösségek lakóinak megsegítésére. 

Ezek a projektek a következők: 
• Játszóterek a gyermekek számára
• Bibliai parkok és kertek
• Poszt-traumatikus kezelés
• Gyermekek történelmi örökségük oktatásával kapcsolatos projektek támogatása
• Játékok az óvodáknak és bölcsödéknek
• Nyári táborok a traumát átélt közösségek gyermekeinek
• Az interaktív és terápiás nevelési programok megsegítése
• Tanulmányi ösztöndíj alap létrehozása a terrorizmus áldozatainak
• Árvák és özvegyek közvetlen támogatása

A Shiloh Israel Gyermekalapítvány vállvetve dolgozik az oktatási intézmények és közösségek 
vezetőivel egyedi és innovatív programok kidolgozásán. 

További információért, vagy ha adományozni szeretne, kérem látogasson el a 

www.ShilohIsraelChildren.org weblapra. 
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