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ediţia critică a lui W.H. Burns apărută în colecţia Sources Chretiennes, în volumele 372
(1991), 394 (1993) şi 434 (1998). Scrisorile pascale sunt importante, întrucât conţin referinţe directe ori indirecte la realitatea epocii în care a trăit autorul. Aceste opuscule sunt, de
fapt, mici tratate ce depăşesc limitele unei simple omilii, concentrând gândurile Sfântului
Chiril din perioada anului pentru care a fost redactată fiecare scrisoare în parte. Scrisorile
pascale, atât prin formă, cât şi prin conţinut, sunt un preţios tezaur filologic al literaturii
creştine vechi. Textele urmează schema obişnuită a unei scrisori: introducere, partea principală şi încheierea. Scopul propriu-zis al acestor scrisori, de a anunţa data sărbătoririi
Paştelui, a trecut în plan secund, consacrându-i doar câteva rânduri în partea finală a scrisorii, ţinând locul unui epilog. Sfântul Chiril se distinge ca un retor inimitabil, capabil să
trezească în auditorul sau lectorul textelor sale erosul celor dumnezeieşti şi să-l convingă
să se deschidă prin asceză luptei pentru dobândirea „libertăţii pe care o datorează firii sale
şi prieteniei cu Dumnezeu”; forţa persuasiunii sale constând în subtilitatea argumentaţiei
teologice, în aplicarea stilului atic, el rămânând pentru întreaga Biserică Ortodoxă o autoritate invocată de ambele părţi ale dezbaterii Calcedoniene.
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Lucrarea care tratează istoria schismei este extinsă la două volume: volumul I, începe cu primele veacuri, adică de la întemeierea Bisericii şi se încheie cu moartea lui
Fotie; volumul II, de la moartea lui Fotie până la căderea Constantinopolului sub turci.
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