 - According to 4Q78c - In Verse Orderצפניה Zephaniah /
Chapter 2

] 15זאת[ ]העיר[ ]העליזה[ ]היושבת[ ]לבטח[ ]האומרה[ ]בל[בבה אנ]י[ ]ואפסי[ ]עוד[ ]איך[ ]היתה[
]לשמה[ ]מרבץ[ ]לחיה[ ]כל[ ]עובר[ ]עליה[ ]י[שרוק יניע את יד]ו[:
Chapter 3

] 2לא[ ]שמעה[ ]בקול[ ]לא[ ]לקחה[ ]מוסר[ ביהוה לוא בט]חה[ ]אל[ ]אלהיה[ ]לא[ ]קרבה[:
] 3שריה[ ]בקרבה[ ]אריות[ ]שאגים[ ש]פ[טיה ]זאב[י ע]רב[ ]לוא[ ]גרמו[ ]לבקר[:
 - According to 4Q78c - Direct Transcriptionצפניה Zephaniah /
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]2:15זאת העיר העליזה היושבת לבטח האומרה בל[בבה אנ]י ואפסי עוד איך היתה[
]לשמה מרבץ לחיה כל עובר עליה י[שרוק יניע את יד]ו 3:1הוי מראה ונגאלה העיר היונה[
]3:2לא שמעה בקול לא לקחה מוסר[ ביהוה לוא בט]חה אל אלהיה לוא קרבה[
]3:3שריה בקרבה אריות שאגים[ ש]פ[טיה ]זאב[י ע]רב לוא גרמו לבקר 3:4נביאיה[

 – Masoretic against 4Q78cצפניה Hebrew Comparison of the Text of Zephaniah /
Chapter 2
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ושׁבֶ ת ל ֔ ֶָבטַ ח הָ אֹֽ ְמ ָרה֙ בִּ לְ בָ ֔ ָבהּ א ֲִנ֖י וְ אַ פְ ִ ֣סי ֑ ֹﬠוד ֵ ֣אי� הָ יְ ָ ֣תה
֞ז ֹ֠את הָ ִ ֤ﬠיר הָ ﬠַלִּ יזָה֙ הַ יֹּ ֶ ֣
וב֣ר ָﬠ ֶ֔ליהָ יִ ְשׁ ֖רֹ ק יָנִ ֥י ַﬠ יָדֹֽ ו
לְ שַׁ ֗ ָמּה מַ ְרבֵּ ץ֙ ַ ֽלחַ ָ֔יּה כֹּ֚ ל עֹ ֵ
]זאת העיר העליזה היושבת לבטח האומרה בל[בבה אנ]י ואפסי עוד איך היתה[
]לשמה מרבץ לחיה כל עובר עליה י[שרוק יניע את יד]ו[
זאת העיר העליזה היושבת לבטח הא+ו+מרה בלבבה אני ואפסי עוד איך היתה
לשמה מרבץ לחיה כל עובר עליה ישר+ו+ק יניע את ידו
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ֱ�ה֖יהָ ֥ל ֹא קָ ֵ ֽרבָ ה
מוּס֑ר ַ ֽבּיהוָה֙ ֣ל ֹא בָ ֔ ָטחָ ה אֶ ל־א ֶ
֤ל ֹא ָ ֽשׁ ְמﬠָה֙ בְּ קֹ֔ ול ֥ל ֹא לָקְ ָח֖ה ָ
]לא שמעה בקול לא לקחה מוסר[ ביהוה לוא בט]חה אל אלהיה לא קרבה[
לא שמעה בקול לא לקחה מוסר ביהוה ל+ו+א בטחה אל אלהיה לא קרבה
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יה ז ֵ ְ֣אבֵ י ֶ֔ﬠ ֶרב ֥ל ֹא ג ְָר ֖מוּ לַבֹּֽ קֶ ר
שָׂ ֶ ֣ריהָ בְ קִ ְר ֔ ָבּהּ א ֲָר ֹ֖יות שֹֽׁ א ֲִג֑ים שֹׁ פְ ֶ֙ט ָ֙
]שריה בקרבה אריות שאגים[ ש]פ[טיה ]זאב[י ע]רב לוא גרמו לבקר[
None Extant
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