Kattotuolien koristelun esikuvina
ovat olleet Lontoon Westminster
Hallin vastaavat osat. Kirkontornin sijoittaminen keskiakselin
sivuun on saksalaisperäistä.
Hoikka torni avoimine osineen
viittaa puolestaan italialaiseen
renessanssi- ja barokkiajan tyyliin. Museoviraston mielestä tämä
kirkko on uusgotiikan edustavin
luomus Suomessa.

Hyvä kirkkovieras
Tervetuloa Kajaanin evankelisluterilaisen serakunnan pääkirkkoon. Jo yli 100 vuotta rakennus
on seissyt paikalla, johon seurakunta rakensi myös ensimmäisen
kirkon 1656, eli viisi vuotta sen
jälkeen, kun Pietari Brahe oli
perustanut Kajaanin kaupungin.
Venäläiset tuhosivat ensimmäisen kirkon ja Kajaanin linnan
1716. Uutta kirkkoa varten kerättiin varoja koko Ruotsin valtakunnassa, johon Suomi silloin
kuului. Kirkkoaukean kaakkoiskulmaan sitemmin nousseen toisen kirkon rakensi 1734-35 Grels
Norling. 160 vuotta seurakuntalaisia palveltuaan kirkko purettiin huonokuntoisena 1895. Toisesta kirkosta on jäljellä vasemmalle lehterille sijoitettu piirustuksenopettaja Hedmanin maalaama alttaritaulu.
Nykyinen kirkko valmistui 1896.
Sen suunnitteli arkkitehti Jacob
Ahrenberg. Rakennus edustaa
1800-luvun loppupuolen koristeellisinta uusgotiikkaa. Sisärakenteissa rehottaa nikkarityyli
kaikella voimallaan.

Alttaritaulun "Vapahtaja ja Pietari vetten päällä" on maalannut
kajaanilainen taiteilija Toivo
Tuhkanen vuonna 1925. Kolmekymmentä ensimmäistä vuotta
alttaritauluna oli kirkon sisämaalauksen urakoineen maalarimestari Tenhusen tekemä "Risti
ja liina", joka on entisöity ja asetuttu oikenpuoleiselle lehterille.
Kirkon pääsisäänkäynnin yläpuolella olevat 26-äänikertaiset
urut on rakentanut Kangasalan
urkutehdas vuonna 1970. Uruissa
on mekaaninen koneisto ja sähkörekisteröinti.
Urkufasadille
antaa uljuutta vakkatasoon rakennettu espanjalainen trumpetti. Urut viritettiin uudelleen 1991.

tettu siten, että papit voivat jumalanpalveluksessa olla kasvot
seurakuntaan päin. Lukupulpetti
ja kastepöytä ovat samaa tyyliä
alttarin kanssa. Kirkkosalin penkit on uusittu 1960-luvun remontissa, mutta lehtereillä ovat edelleen alkuperäiset istuimet, jotka
on maalattu uudelleen. Alttaritaulu on konservoitu ja kirkko on
maalattu sisältä. Ulkoa kirkko on
maalattu uudelleen vuonna 2007.
Äänentoistoa ja muuta tekniikkaa
on uudistettu vanhaa kunnioittaen.
Kajaanin kaupungissa, johon liitettiin vuoden 2007 alussa Vuolijoen kunta, on yli 37 000 asukasta. Seurakuntaan kuuluu lähes
29 000 jäsentä. Usean kerran
vuodessa tämä 800-paikkainen
kirkko on aivan täynnä. Jumalanpalvelus on joka sunnunai, ja
se lähetetään suorana Radio Kajauksesta.

Kirkko kunnostettiin perusteellisesti vuosina 1956-66. Seiniä
mustuttaneet kamiinat poistettiin, ja rakennukseen saatiin
keskuslämmitys.
Asfalttilattia
korvattiin puulla, ja alasalin penkit uusittiin.
Vuonna 2006 kirkkoa remontoitiin jälleen, koska seinissä ja tukipilareissa oli havaittavissa lahovaurioita. Nyt kirkko on paremmassa kunnossa kuin koskaan: kaikki lahovauriot on korjattu, ulkokate uusittu sekä rakenteita teknisesti paranneltu.
Näkyvin muutos on alttarialueella, jonka seinässä kiinni oleva
vanha alttari on kavennettu apupöydäksi, ja uusi alttari on sijoi-

Jumala siunatkoon hiljaisen hetkesi alttarin ääressä tai kirkon
penkissä. Hän ravitkoon elämäsi
anteeksiantamuksen armolla ja
lähettäköön enkelinsä varjelemaan sinua matkallasi ja kaikissa
toimissasi.

