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Marriage Counseling in a Church Setting 

Introduction 

Ang marriage counseling in a church setting ay isang espesyalidad na gawain bagamat ito ay limitado 

lamang sa apat na sulok ng kapilya. Kailangan ang malalim na pang-unawa sa kalikasan at kalagayan ng 

tao. Hindi ito basta ginagampanan ng sinumang walang ginawang pag-aaral at training sa Church 

Counseling. Kinakailangan ang sapat na pang-unawa sa salita ng Diyos at kung ano ang tinuturo nito 

patungkol sa kalikasan ng tao: a) bago mahulog sa kasalanan, b) habang siya ay bilanggo ng kasalanan, 

c) kapag siya ay nakaranas ng pagkabuhay-muli, at d) kapag siya ay namumuhay na nang hiwalay sa 

mundo.  

 

Kailangan din ang insight sa kalagayan ng mag-asawa - - ang kanilang pagkakaiba ng kalikasan at 

saloobin. Ang magaling na marriage counselor ay yaong mayroon agad pakiwari kung may posibleng 

magiging problema ang isang mag-asawa bago pa sila dumating sa ganoong condisyon. Ibig sabihin, 

nare-recognize niya agad ang mga palatandaan ng hindi pagkakaunawaan bago pa man mahinog at 

lumaki ang problema. Marunong siyang bumasa ng body language, tulad ng sulyap o tingin sa malayo, ng 

biglang pagtaas at baba ng balikat, ng pagkipkip ng mga labi o paghalokipkip ng dalawang kamay. Alam 

niya kung sa anong mga bagay nagkakapareho ng pananaw o prioridad ang mag-asawa, at kung saang 

parte sila nagkakaiba.  

 

Matapos magkasala si Eba at Adan, alam agad natin na magiging natural sa kanila ang magpasahan ng 

sisi. Hindi agad nila matatanggap ang kanilang kasalanan. Sinisi ni Eba ang ahas, sinisi naman ni Adan 

ang Diyos. Hindi na Darling ang naging tawag ni Adan kay Eba, kundi, Hoy, babae, na. 

 

Kapag nagkakasala ang tao, ang tendency ay magtago sa harapan ng Diyos. Alam kasi niya na maitago 

man niya ang kanyang kasalanan sa tao, hindi niya ito kayang itago sa Diyos. Takot siyang mapahiya. 

Kaya, huwag kailanman kalilimutan na ang counseling sessions ay confidential at hindi dapat 

ibinabahagi ng counselor ang hinahayag ng counselee kanino man. Ito ay kasama sa ethic of counseling.  

 

A. Ang pre-requisite sa marriage Counselor: Know Your True Self 

Maski sino ay hindi nakakakilala sa tunay niyang pagkatao dahil sa kanyang mandarayang puso. Unless, 

siya ay willing na magpasiyasat sa Banal na Espiritu at sa salita ng Diyos, at tanggapin nang maluwag sa 

kanyang damdamin ang ipahihiwatig ng Espiritu at ibubunyag ng salita ng Diyos (Psalms 139:23-24; 

Hebrew 4:12). 

 

May tatlong pananaw sa ating pagkatao: 1) yung pagkakilala natin sa ating sarili, 2) ang pagkakilala sa 

atin ng mga taong nasa ating paligid, at 3) ang tunay nating pagkatao na ang Diyos lamang ang nakaka-

alam. Ang tendency ng bawat tao ay ang ilagay ang kanyang sarili sa pinakamagandang cuadro. Ito ang 

false self. Hindi natin nakikita ang mga bahid at mancha ng ating pagkatao, ang tinatawag na blind side.  
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Ang non-believer ay walang pag-asang makatuklas ng kanyang tunay na sarili sapagkat, tulad nang 

nabanggit na, ang Diyos lamang ang nakakakita sa tunay nating pagkatao. Ang di-mananampalataya ay 

hindi lalapit sa tunay na Diyos; wala siyang hangad na malaman ang katotohanan. Ibig sabihin, ano man 

ang gawin ng counselor – siya man ay Christian o hindi – walang kahihinatnan ang kanilang pag-uusap 

kung ang pakay ay malaman ang katotohanan na makatutulong sa anumang problemang hinaharap. The 

best that a Christian counselor can do para sa isang non-believer ay ang ilapit siya sa Diyos, one step at a 

time. At gawin ito sa pamamagitan ng mataimtin na panalangin at mahinahong pagpapaliwanag ng 

pangangailangan ng bawat tao na matutong makinig sa sinasabi ng mga nasa kanyang paligid at 

pagkatapos ay pag-aralan ang kahulugan ng mga ito. Bagamat alam ng Christian counselor na si Cristo 

ang kailangan ng non-believer, ang counseling session ay hindi para sa direct sharing of the Gospel. 

Kailangan ang paggamit ng maraming metaphor para hindi niya maitaboy ang counselee. 

 

Kadalasan, ang pagkakilala ng isang believer sa kanyang sarili ay magkahalong katotohanan at 

kasinungalingan. Huwag nating kalimutan na kahit na mapawalan na ang mga original desires sa puso 

ng believer at magkaroon na ng kaliwanagan ang kanyang isipan, hindi pa rin under control ang mga old 

desires niya at nakatago pa rin ang mga kasinungalingan na dati na niyang pinaniwalaan. Ang 

sanctification ng ating puso’t isipan ay isang proseso. Dito malaki ang maitutulong ng isang magaling na 

counselor.  

 

Ang maayos na pagtanggap sa atin ng ating mga kakilala ang siyang naghuhubog ng ating positive self-

image. Gayon din naman ang kabaliktaran. Rejection will produce low self-esteem sa tao. Kaya mahalaga 

sa lahat ang public acceptance. Ang masamang resulta nito ay ang ating pagiging man-pleaser. 

Gumagastos tayo ng maraming salapi sa damit, sapatos o cosmetics para tayo ay maging katanggap-

tanggap sa madla. Kaya kung sikat tayo, masaya tayo. Ang problema ay ang motibo ng nagbibigay sa atin 

ng feedback. 

 

Ang mga tao na nasa ating paligid na nagbibigay ng feedback patungkol sa ating pagkatao ay, at best, 

biased o nakabaling sa kanais-nais o kasuklam-suklam nating ugali depende sa kanilang pag-

mamalasakit o pagkamuhi sa atin. Halimbawa, ang tingin ng magulang sa kanyang anak ay laging 

maganda o guwapo kahit hindi. To the contrary, ang tingin ng ibang magulang sa iyong anak ay hindi 

kasing ganda ng kanya. Maraming pinanggagalingan ang feedback ng ibang tao sa ating kalagayan. 

Maaaring pagkaawa kaya nila sasabihin sa iyo ang gusto mong marinig. Maaaring selos kaya 

palalabnawin niya ang katotohanan. O, maaaring may kinikimkim na galit kaya puro negatibo ang 

sasabihin niya sa iyo. 

 

Ang pagtuklas ng true self ay gawang napakahirap sapagkat ang puso ng tao ay parang isang moving 

target. Nag-iiba ang kanyang mga pinaniniwalaan tungkol sa maraming bagay, kasama na rito ang 

pagkakilala sa sarili. Nakasalalay ang tagumpay ng objectibong ito kung gaano ka-sincere ang 

naghahanap. Ibig sabihin, gaano siya ka-willing makinig sa sinasabi sa kanya ng Espiritu at ng salita ng 

Diyos. Mapalad ang taong nakatutuklas at nakatatanggap ng tunay niyang pagkatao sapagkat 

nauunawaan niya ang lapad at lalim ng pag-ibig sa kanya ng Diyos.  

 

B. Limitasyon ng church marriage counseling 

Hindi dapat isipin ng church marriage counselor na siya ay parang isang psychiatrist. Ang psychiatry ay 

the practice or science of diagnosing and treating mental disorders. At hindi rin siya isang psychologist. 

Ang psychology ay the science of the mind or of mental state and processes. May kaibahan ang dalawang 
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propesyong ito. Ang psychiatrist ay isang trained medical doctor kaya siya ay nakapagpe-prescribe ng 

medication at ang treatment usually ay sa pagma-manage ng medication ng pasyente upang matulungan 

ito sa kanyang behavioral problem. Ang chemical imbalance sa utak ng tao ay nakaka-cause ng mental 

and/or emotional problem kaya kailangan ang medication sa pag-control ng imbalance na nai-

experience ng pasyente. Ang psychologist ay nakatutok sa therapy sa pag-treat ng emotional at mental 

suffering. Ang church counselor ay nakatutok sa spiritual at sa spiritual factor lamang, although hindi 

mapagkakaila na may correlation ang mental, emotional at spiritual disorders. Halimbawa, ang fear, 

worry at anxiety ay spiritual deficiency na may direct emotional effect na, in turn, ay maaaring mag-

contribute sa chemical imbalance sa brain that can cause mental disorder. Endless cycle. Kaya, 

subconsciously, ang church counselor ay nakatutulong sa pagpapagaling sa isang Christian na may 

undiagnosed emotional o mental disorder. 

 

Alam natin na ang mga nagsi-seek ng counsel ay may problema. Ang layunin ng marriage counseling ay 

ang matulungan ang seeker on how to cope with his/her problem and not to solve the problem for 

him/her. Dapat na ito ay maliwanag agad sa simula pa lamang. At dapat din na matanggap ng counselee 

na kinakailangan ang mahabang panahon upang ma-achieve ang goal na ito ng counseling.  

 

C.  Objectives ng christian marriage counseling 

Ang marriage counseling basically ay conflict resolution. Pag-isipan ang mga sumusunod na Scripture:     

1) Ang sinasabi sa Galatians 5:17 that the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the 

Spirit desires what is contrary to the sinful nature. They are in direct conflict with each other. 2) 

Sinasabi naman sa James 4:4 that friendship with the world is hatred towards God. And that anyone who 

chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Conflict. 3) Sinasabi naman sa 1 Peter 5:7-

9 na kapag nababahala na tayo nang lubusan, ipasa natin ito sa Diyos sapagkat inaalala Niya tayo at 

paalala pa niya sa atin to be self-controlled and alert because our enemy the devil prowls around like a 

roaring lion looking for someone to devour, but we should resist him while standing firm in the faith 

equipped with the full armor of God, and the devil will flee from you (Ephesians 6:10-17, James 4:7). 

Samakatuwid, mayroon tatlong kaaway ang mga na kay Cristo: ang sinful nature, ang mundo at ang 

diablo. So, paano isasagawa ang pakikipagtunggali ng counselee sa labanang ito? 

 

Ang immediate objectives ng bawat session ay a) matuklasan ng counselee kung ano ba talaga ang 

problema at ang matanto niya kung paano ito mabibigyan ng solusyon, b) magkaroon ng liwanag ang 

counselee patungkol sa kanyang hinaharap na problema, at c) dahil sa walang instant solusyon sa 

problema ng tao, naisin niyang bumalik sa susunod na session. Depende sa attitude ng seeker ang 

magiging haba ng counseling. Kaya napakahalaga ang mga sumusunod na tips: 

 

1) Always end a counselling session by offering hope. Ang sabi sa 1 Corinthians 13:4-8 ay ito: Ang pag-ibig 

ay mapagpasensya, mabait, hindi naiinggit, hindi nagyayabang, hindi mapagmataas, hindi nambabastos, 

hindi makasarili, hindi madali magalit, hindi naglilista ng mali, hindi natutuwa sa kasamaan kundi, 

nagpupugay sa katotohanan. Laging nagtatanggol, laging nagtitiwala, laging umaasa, laging 

nagpupursigi. Ang pag-ibig ay hindi nabibigo.  

 

If God is love and nothing is impossible to Him, mapapaniwalaan natin talaga that love never fails            

(1 John 4:8, Matthew 19:26, 1 Corinthians 13:8). Kaya kung mananalig ang counselee sa salita ng Diyos, 

may solution ang kanyang problema kaya mayroon siyang dahilan upang magpatuloy sa counseling. 
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2) Makapagbigay ng insight sa counselee. Ang pagwawari kung saan nagkukulang ang seeker sa mga 

godly qualities ay magiging malaking tulong sa kanya kung ito ay kanyang matutuklasan. Mangyayari ito 

kung hindi magiging defensive ang seeker. Gawain ng counselor na ipahiwatig ang defeatish attitude na 

ito - - na walang patutunguhan ang counseling sessions kung ang gagawin ng seeker kapag may 

lumilitaw na pagkukulang ay ang ipagtanggol ang kanyang sarili. 

 

3) Maipadama sa counselee na siya ay nasa isang safe zone. Ang magiging reaction ng isang inaakusa ay 

ipagtanggol ang sarili. Hindi gawain ng counselor ang mag-judge. Ang kanyang pakay ay madala ang 

counselee sa punto na makita niya mismo ang kanyang kakulangan; ang makita niya ang kanyang true 

self. At, alam niya na ang lahat na mapag-uusapan sa counseling ay strictly confidential; between the 

counselor at counselee. 

 

4) Magkaroon ng peace ang counselee. Ang first step sa pag-solve ng marital problem ay ang magkaroon 

ng peace ang counselee within himself or herself. Kaya sa mga unang sessions, ang dapat bigyang pansin 

ay ang conflict between the self and its sinful nature. Ito rin ang first step sa pag-expose ng false self at 

pagtuklas ng true self. Ang pag-unawa sa epekto ng kasalanan sa kalikasan ng tao ay pre-requisite sa 

actual counseling session. Ibig sabihin, mayroong pre-counseling sessions na kailangang gawin bilang 

paghahanda. 

 

5) Ang point of success ng church counseling ay ang true self-discovery. Ito ay maa-accomplish by asking 

questions related to a) his/her relationship with God, in terms of Christ-likeness, worship and service, 

and b) his/her relationship with the world in terms of contact. Concerning our relationship with the 

world, unawain natin ang mga sumusunod na verses: 

 

a) 1 John 2:15-16 commands us not to love the world or anything in the world. Because love of the 

world opposes the love of God. For everything in the world – the cravings of sinful man, the lust of his 

eyes and the boasting of what he has and does – comes not from the Father but from the world. 

b) James 4:4 tells us that friendship with the world is enmity toward God.  

 

6) Although ang counselor ay hindi dapat nagja-judge, kailangan niya na gumawa ng counselee profile 

para magkaroon siya ng panukat sa progress ng counseling. Sa bagay na ito, huwag magmadali sa 

paggawa ng counselee profile. Kailangan ang pag-iingat. Tulad sa medisina, kapag nagkamali ng 

diagnosis ang doctor, siguradong hindi gagaling ang pasyente. Ang paggawa ng counselee profile chart 

ay kinakailangan i-fill-out matapos ang bawat session upang masundan ang progress ng counselling. 

Gamitin ang scale 1 (very low) to 5 (very high) sa pag-grade. (See attachment). 

 

7) Ang magaling na teacher ay yaong magaling magtanong ng tamang question. Ganoon din sa 

counseling. Kaya kailangang iwasan ng counselor ang pagbibitaw ng declarative statements. Maaakay 

ang counselee by asking the right questions na mag-aakay sa kanya toward biblically right answers. Ang 

result ng ganitong proseso ay self-discovery. 

 

Dahil sa degree of difficulty ng gawaing ito, mandatory na ang counselor ay pamilyar sa Bibliya. Dahil sa 

ang method na ito ay systematic, it can be considered as an art because it requires both skill (sharp 

analysis para tumama ang diagnosis) and knowledge (para tumama ang pag-prescribe ng angkop na 

scripture). Ang skill ay nahahasa sa pamamagitan ng constant practice at ang knowledge ay 

nadadagdagan sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral. 
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Sa marriage counseling ang hindi dapat malimutan ng counselor ay ito: Kapag hindi inunawa ng mag-

asawa ang tunay nilang kalikasan at kalagayan, kahit na tama ang layunin o motibo sa pag-aasawa, ang 

katiwasayan ay hindi makakamtan. Maraming problema ang susulpot na dapat lutasin. 

 

 

Counselee Profile Chart 

 

Quality/session  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Christ-likeness:            

Mapagpasensya            

Mabait            

hindi naiinggit            

hindi nagyayabang            

hindi mapagmataas            

hindi nambabastos            

hindi makasarili            

di madali magalit            

di naglilista ng mali             

di natutuwa masama            

natutuwa sa totoo            

Nagtatanggol            

Nagtitiwala            

Umaasa            

Nagpupursigi            

Regarding worship:            

Sunday service            

meditation            

Bible study            

Regarding service:            

Christian fellowship            

praying for others            

teaching others            

ministry            

Regarding the world:            

work            

entertainment            

friendships            

status            

 

Note: Gamitin ang scale 1 (very low) to 5 (very high) sa pag-grade. 
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