Kotkan kirkko

Kotkan punatiilisen kirkon suunnitteli arkkitehti Josef Daniel Stenbäck uusgoottilaiseen tyyliin. Kirkko valmistui 31.10.1898 ja se vihittiin käyttöön 1. adventtina
27.11.1898. Vihkimisen toimitti Savonlinnan piispa Gustav Johansson avustajineen.
Punatiilinen kirkko on koristeltu hietakiveä jäljittelevin sementtivaluin ja tiilimuuriin
upotetuilla kivillä. Kauniit pilarit jakavat kirkkosalin kolmeen laivaan, jotka poikkilaiva katkaisee muodostaen latinalaisen ristin. Kirkossa on 1560 istumapaikkaa.

Alttaritaulu
Vuonna 1900 valmistuneen alttaritaulun on maalannut kansallisista aiheistaan tunnettu taiteilija Pekka
Halonen. Alttaritaulussa on kuvattu Pyhä perhe ja
Jeesus-lapsen luo vaeltaneet Itämaan tietäjät. Taulu
tunnetaan nimillä Kuninkaitten kumarrus ja Tietäjien
kumarrus.
Halosella oli tapana käyttää maalaustensa malleina sukulaisiaan ja ystäviään. Kotkan kirkon alttaritaulussa
Neitsyt Marian mallina on ollut Halosen vaimo Maija.
Jeesus-lapsi oli hänen veljensä poika. Taustalla seisovan Joosefin piirteisiin on ikuistettu näyttelijä Aarne
Orjatsalo. Etummaisena polvistuneella tietäjällä on
kirjailija Juhani Ahon hahmo. Turbaanipäinen mies on
Iisalmelainen apteekkari Gustav Ignatius. Alttaritaulu on entisöity vuonna 1998. Alttaritaulun ympärillä
ja kirkkosalin pylväiden yläosissa tehtiin yhteensä 36
neliömetriä kultaustyötä, johon käytettiin 24 karaatin
lehtikultaa.
Ikkunat
Alttarikuorin ikkunoiden lasimaalaukset
ja sivulaivojen rosetti- eli ruusuikkunat on
hankittu Saksasta, tekijöinä P. G. Heinersdorf ja Zwieseler Farbenglashütte. Toisessa
ikkunan keskiössä on Agnus Dei-Jumalan
karitsa, toisessa pelikaaniemo syöttää poikasiaan omalla verellään. Ikkunat on tehty 2
000 erivärisestä lasipalasta, joita yhdistävät
lyijykehykset.Lasimaalauksissa on runsaasti
kasviaiheista symboliikkaa. Viiniköynnökset, ruusut, sypressit, muratit ja Luther-ruusut kertautuvat muiden kristillisten vertauskuvien joukossa.

Valaistus
Kotkan kirkon valaisimet ovat tiettävästi ensimmäiset kotimaassa valmistetut sähkötoimiset kirkkovalaisimet. Ne tehtiin arkkitehti
Stenbäckin ja seppä Lindrothin yhteistyönä.
Valaisimet ovat takorautaa ja kuparia; erikokoisia ja tyyliltään toisistaan poikkeavia lampetteja ja kruunuja. Suurimmassa keskikruunussa on 36 lamppua.

Saarnastuoli
Taidokkain kaiverruksin, ristikukilla ja runsain kristillisin symbolein koristettu saarnastuoli on upea taideteos. Saarnastuolin kannatinpylväs on 8-kulmainen. Sen peilit ovat
tammea ja muut puuosat maalattua tammijäljitelmää.

Kirkon torni
Kirkon tornin huippu on 54 metrin korkeudella maasta. Miekkaristi on neljä metriä korkea. Se on uudistettu vanhan mallin mukaan vuonna 1993 ja päällystetty
kuparipellillä.
Kirkonkellot
Pronssista valetut kirkonkellot ovat saksalaista työtä.
Ne painavat 1600, 900 ja 450 kiloa. Jokaisessa kellossa
on teksti ”Kotkan kaupunkiseurakunnan kello, ostettu vuonna 1898”. Kellonsoittajan virka lakkautettiin
vuonna 1961 automaattisten soittolaitteiden tultua
käyttöön. Nykyiset soittolaitteet hankittiin vuonna
1997.
Tornikello
Ruotsalaisen kelloseppä Gustav Wilhelm Linderothin valmistama tornikello on Kotkan kaupungin
lahja seurakunnalle. Kaupunki huolehti kellosta
vuoteen 1942, minkä jälkeen kellon hoito siirtyi
seurakunnalle.
Kirkkolaiva
Kirkkolaivat ovat kuuluneet kristilliseen symboliikkaan 200-luvulta alkaen. Ne ovat kuvanneet niin kirkon kuin yksittäisen kristityn purjehdusta elämän
merellä. Purjehduksen päämääränä on ajallisen
elämän jälkeen päästä perille Jumalan luo. Kotkan
kirkon kirkkolaiva on tyypillinen rahtialus, joita lastattiin Kotkan satamassa 1890-luvulla. Meriliikenteessä käytettiin vastaavia laivoja vielä 1930-luvulla. Kirkkolaivan mallinen fregatti oli suuruudeltaan
Kotkan kirkkosalin pituinen ja mastoiltaan suurin
piirtein kirkkosalin korkuinen. Kirkkolaivan on rakentanut kotkalainen merikapteeni Heikki Lamminen. Kirkkolaivan lahjoitti Kotkan kirkkoon Kotkan
suomalaisten yksityiskoulujen kannatusyhdistys
10.11.2000.

Urut
Kotkan kirkon komeat barokkiurut vihittiin
käyttöön kirkon täyttäessä sata vuotta ensimmäisenä adventtina vuonna 1998. Ne edustavat saksalaisen urkurakentamisen mestarin
Gottfried Silbermannin luomaa rakennusperinnettä. Urkujen taiteellisessa ja teknisessä
suunnittelussa, materiaalivalinnassa, työtavoissa ja koristelussa noudatettiin Silbermannin vuonna 1714 rakentamien Freibergin tuomiokirkon pääurkujen ratkaisuja. Urut ovat
mekaaniset, 44-äänikertaiset. Puupillit ja muu
urkujen puumateriaali on lämpöpuuta. Urkujen kaikki pillistöt ovat urkukaapissa. Näin
saadaan aikaan sointisynteesi, jossa kaikkien
pillistöjen sointi sulautuu yhteen. Kotkan kirkon urut ovat Martti Porthanin mestarinäyte ja
merkittävät Suomen ja eurooppalaisen urkurakennuksen nykyhistoriassa.
Kotkan kirkon alkuperäisten urkujen näyttävästi koristeltu tammipuinen urkufasadi oli kirkkoarkkitehti Stenbäckin käsialaa. Fasadi on hävitetty urkuja uusittaessa 1950-luvulla, kuten
myös kirkon ensimmäiset urut, jotka olivat 36-äänikertaiset, lisättynä 4 siirtoäänikertaa. Ne
oli valmistanut Walcker & Co vuonna 1901. Kirkon toiset urut valmistuivat vuonna 1952, tekijänä Kangasalan urkutehdas. Niissä oli 44 äänikertaa. Urut soivat viimeisen kerran konsertissa 28.11.1997, jonka jälkeen aloitettiin uusien barokkiurkujen rakentaminen ja siihen liittyneet urkuparven muutostyöt.
Kirkkopuisto
Kirkkopuistossa sijaitsee neljä muistomerkkiä. Emil
Filénin veistämä patsas ”Sankarien lepo” paljastettiin 1.7.1951. Mustasta graniitista veistetty sankarihautausmaan muistomerkki on omistettu sodissa
kaatuneille. Sankarihautoja on 463. Kirkkopuistossa
on vuonna 1962 paljastettu akateemikko Wäinö Aaltosen yhdessä poikansa Matti Aaltosen kanssa suunnittelema ja veistämä Toivo Pekkasen hautamuistomerkki. Muistomerkki koostuu graniittipaadesta ja
pronssireliefistä.
Kuvanveistäjä Jyrki Sailon luoma Karjalaan jääneiden
vainajien muistomerkki ”Karjalainen äiti” paljastettiin
vuonna 1962. Patsashanketta olivat tukemassa Kotkan Karjalaisseura, Kotkan kaupunki, Kotkan evankelisluterilainen seurakunta sekä yksityiset henkilöt.
Vuonna 1985 valmistui kaupunginkirjaston ja kirkon
väliselle nurmialueelle puiston neljäs muistomerkki.
Se on kotkalaiskirjailija, akateemikko Toivo Pekkaselle omistettu kolmiosainen muistomerkki ”Tahdon voima”. Graniittiveistoksen on suunnitellut kuvanveistäjä
Arvo Siikamäki.
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