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neuter singular nominative
Matthew 18:12
τί ὑμῖν δοκεῖ;

Matthew 19:27
τί ἔσται ἡμῖν;

Matthew 21:28
Τί ὑμῖν δοκεῖ;

Matthew 22:42
Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ χριστοῦ;

Matthew 26:66
τί ὑμῖν δοκεῖ;

Matthew 27:04
Τί πρὸς ἡμᾶς;

Mark 01:27
Τί ἐστιν τοῦτο;

Mark 05:09
Τί ὄνομά σοι;
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Mark 08:36
τί ὠφελεῖ ἄνθρωπον κερδῆσαι τὸν
κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῆναι τὴν
ψυχὴν αὐτοῦ;

Mark 14:64
τί ὑμῖν φαίνεται;

Luke 01:66
Τί τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται;

Luke 08:30
Τί σοι ὄνομά ἐστιν;

Luke 10:26
Ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται;

Luke 23:31
ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται;

John 06:09
ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους;

John 11:56
Τί δοκεῖ ὑμῖν;

John 18:38
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Τί ἐστιν ἀλήθεια;

John 21:21
οὗτος τί;

John 21:22
τί πρὸς σέ;

John 21:23
τί πρὸς σέ;

Acts 02:12
Τί εἶναι;

Acts 08:36
τί κωλύει με βαπτισθῆναι;

Acts 21:22
τί ἐστιν;

Acts 23:19
Τί ἐστιν ὃ ἔχεις ἀπαγγεῖλαί μοι;

1 Corinthians 03:05
Τί ἐστιν Ἀπολλῶς;
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1 Corinthians 03:05
τί ἐστιν Παῦλος;

1 Corinthians 05:12
τί μοι τοὺς ἔξω κρίνειν;

1 Corinthians 10:19
εἴδωλόν τί ἐστιν;

1 Corinthians 14:15
τί ἐστιν;

1 Corinthians 15:32
τί μοι τὸ ὄφελος;

James 02:16
τί ὄφελος;

1 Peter 04:17
τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ
τοῦ θεοῦ εὐαγγελίῳ;

neuter singular dative
Matthew 11:16
Τίνι ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην;
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Luke 07:31
τίνι εἰσὶν ὅμοιοι;

Luke 13:18
τίνι ὁμοιώσω αὐτήν;

Luke 13:20
Τίνι ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ
θεοῦ;

masculine singular dative
Luke 12:20
ἃ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται;

John 12:38
ὁ βραχίων κυρίου τίνι
ἀπεκαλύφθη;

masculine singular nominative
Matthew 03:07
τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς
μελλούσης ὀργῆς;

Matthew 12:11
Τίς ἔσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς
ἕξει πρόβατον ἕν, καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ
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τοῦτο τοῖς σάββασιν εἰς βόθυνον,
οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ;

Matthew 18:01
Τίς μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ
τῶν οὐρανῶν;

Matthew 19:25
Τίς δύναται σωθῆναι;

Matthew 21:10
Τίς ἐστιν οὗτος;

Matthew 21:23
τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν
ταύτην;

Matthew 24:45
Τίς ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ
φρόνιμος ὃν κατέστησεν ὁ κύριος
ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ
δοῦναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν
καιρῷ;

Matthew 26:68
τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;

Mark 05:30
Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων;
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Mark 05:31
Τίς μου ἥψατο;

Mark 10:26
τίς δύναται σωθῆναι;

Mark 16:03
Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ
τῆς θύρας τοῦ μνημείου;

Luke 03:07
τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς
μελλούσης ὀργῆς;

Luke 05:21
Τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ
βλασφημίας;

Luke 08:45
Τίς ὁ ἁψάμενός μου;

Luke 09:09
τίς ἐστιν οὗτος περὶ οὗ ἀκούω
τοιαῦτα;

Luke 10:29
τίς ἐστίν μου πλησίον;
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Luke 12:14
τίς με κατέστησεν κριτὴν ἢ
μεριστὴν ἐφ’ ὑμᾶς;

Luke 12:42
Τίς ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος, ὁ
φρόνιμος, ὃν καταστήσει ὁ κύριος
ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ
διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον;

Luke 16:11
τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει;

Luke 16:12
τὸ ὑμέτερον τίς δώσει ὑμῖν;

Luke 18:26
τίς δύναται σωθῆναι;

Luke 20:02
τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν
ταύτην;

Luke 22:64
τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;

John 01:19
Σὺ τίς εἶ;
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John 01:22
Τίς εἶ;

John 05:12
Τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι·
Ἆρον καὶ περιπάτει;

John 06:60
τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν;

John 07:20
τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι;

John 07:36
τίς ἐστιν ὁ λόγος οὗτος ὃν εἶπε·
Ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ, καὶ
ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε
ἐλθεῖν;

John 08:25
Σὺ τίς εἶ;

John 12:34
τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου;

John 12:38
τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν;
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John 13:25
τίς ἐστιν;

John 21:12
Σὺ τίς εἶ;

John 21:20
τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε;

Acts 07:27
Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ
δικαστὴν ἐφ’ ἡμῶν;

Acts 07:49
τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς μου;

Acts 08:33
τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται;

Romans 07:24
τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ
θανάτου τούτου;

Romans 08:24
ὃ βλέπει τίς ἐλπίζει;

Romans 08:31
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τίς καθ’ ἡμῶν;

Romans 08:33
τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν
θεοῦ;

Romans 08:34
τίς ὁ κατακρινῶν;

Romans 08:35
τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης
τοῦ Χριστοῦ;

Romans 09:19
τῷ βουλήματι αὐτοῦ τίς
ἀνθέστηκεν;

Romans 09:20
σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινόμενος τῷ
θεῷ;

Romans 10:06
Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν;

Romans 10:07
Τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον;

Romans 10:16
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τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν;

Romans 11:34
Τίς ἔγνω νοῦν κυρίου;

Romans 11:34
τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο;

1 Corinthians 04:07
τίς σε διακρίνει;

1 Corinthians 09:18
τίς μού ἐστιν ὁ μισθός;

1 Corinthians 14:08
τίς παρασκευάσεται εἰς πόλεμον;

2 Corinthians 02:16
πρὸς ταῦτα τίς ἱκανός;

Galatians 05:07
τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν τῇ ἀληθείᾳ μὴ
πείθεσθαι;

Hebrews 12:07
τίς υἱὸς ὃν οὐ παιδεύει πατήρ;
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James 03:13
Τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν;

Revelation 05:02
Τίς ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ
λῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ;

Revelation 06:17
τίς δύναται σταθῆναι;

Revelation 13:04
τίς δύναται πολεμῆσαι μετ’ αὐτοῦ;

masculine plural nominative
Matthew 12:48
τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου;

Luke 24:17
Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς
ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους
περιπατοῦντες;

Acts 19:15
ὑμεῖς τίνες ἐστέ;

Hebrews 03:16
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τίνες ἀκούσαντες παρεπίκραναν;

masculine plural dative
Hebrews 03:17
τίσιν προσώχθισεν τεσσεράκοντα
ἔτη;

masculine singular genitive
Matthew 22:20
Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ
ἐπιγραφή;

Mark 12:16
Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ
ἐπιγραφή;

feminine singular nominative
Mark 03:33
Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου ἢ οἱ ἀδελφοί
μου;

Acts 10:21
τίς ἡ αἰτία δι’ ἣν πάρεστε;

Acts 17:19
τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ
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λαλουμένη διδαχή;

Romans 03:01
τίς ἡ ὠφέλεια τῆς περιτομῆς;

2 Corinthians 06:14
τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;

2 Corinthians 06:15
τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;

2 Corinthians 06:16
τίς συγκατάθεσις ναῷ θεοῦ μετὰ
εἰδώλων;

Hebrews 07:11
τίς ἔτι χρεία κατὰ τὴν τάξιν
Μελχισέδεκ ἕτερον ἀνίστασθαι
ἱερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν Ἀαρὼν
λέγεσθαι;

Revelation 18:18
Τίς ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ;

neuter singular accusative
Matthew 06:28
περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε;
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Matthew 06:31
Τί φάγωμεν;

Matthew 06:31
Τί πίωμεν;

Matthew 06:31
Τί περιβαλώμεθα;

Matthew 11:07
Τί θεάσασθαι;

Matthew 11:08
τί ἰδεῖν;

Matthew 11:09
τί ἐξήλθατε;

Matthew 16:26
τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα
τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

Matthew 19:07
Τί Μωϋσῆς ἐνετείλατο δοῦναι
βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι
αὐτήν;
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Matthew 19:17
Τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ;

Matthew 19:20
τί ἔτι ὑστερῶ;

Matthew 20:06
Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν
ἀργοί;

Matthew 20:21
Τί θέλεις;

Matthew 20:32
Τί ποιήσω ὑμῖν;

Matthew 21:16
τί οὗτοι λέγουσιν;

Matthew 21:40
τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις;

Matthew 26:10
Τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί;

Matthew 26:62
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τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;

Matthew 26:65
τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων;

Matthew 27:22
Τί ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον
χριστόν;

Mark 02:07
Τί οὗτος οὕτως λαλεῖ;

Mark 02:08
Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς
καρδίαις ὑμῶν;

Mark 02:24
τί ποιοῦσιν τοῖς σάββασιν ὃ οὐκ
ἔξεστιν;

Mark 04:40
Τί δειλοί ἐστε;

Mark 05:35
τί ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκαλον;

Mark 05:39
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Τί θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε;

Mark 06:24
Τί αἰτήσωμαι;

Mark 08:12
Τί ἡ γενεὰ αὕτη ζητεῖ σημεῖον;

Mark 08:37
τί δοῖ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς
ψυχῆς αὐτοῦ;

Mark 09:16
Τί συζητεῖτε πρὸς αὑτούς;

Mark 09:33
Τί ἐν τῇ ὁδῷ διελογίζεσθε;

Mark 10:03
Τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωϋσῆς;

Mark 10:18
Τί με λέγεις ἀγαθόν;

Mark 10:36
Τί ποιήσω ὑμῖν;
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Mark 10:51
Τί σοι ποιήσω;

Mark 11:03
Τί ποιεῖτε τοῦτο;

Mark 11:05
Τί ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον;

Mark 11:31
Τί εἴπωμεν;

Mark 12:09
τί ποιήσει ὁ κύριος τοῦ
ἀμπελῶνος;

Mark 12:15
Τί με πειράζετε;

Mark 14:06
τί αὐτῇ κόπους παρέχετε;

Mark 14:60
τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;

Mark 14:63
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Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων;

Mark 15:12
Τί ποιήσω ὃν λέγετε τὸν βασιλέα
τῶν Ἰουδαίων;

Luke 02:48
τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως;

Luke 02:49
Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με;

Luke 03:10
Τί ποιήσωμεν;

Luke 03:12
τί ποιήσωμεν;

Luke 03:14
Τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς;

Luke 05:22
Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις
ὑμῶν;

Luke 06:02
Τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστιν τοῖς
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σάββασιν;

Luke 07:24
Τί θεάσασθαι;

Luke 07:25
τί ἰδεῖν;

Luke 07:26
τί ἰδεῖν;

Luke 09:25
τί ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας
τὸν κόσμον ὅλον ἑαυτὸν δὲ
ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς;

Luke 12:26
τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε;

Luke 12:57
Τί καὶ ἀφ’ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ
δίκαιον;

Luke 16:02
Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ;

Luke 18:19
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Τί με λέγεις ἀγαθόν;

Luke 18:41
Τί σοι ποιήσω;

Luke 19:33
Τί λύετε τὸν πῶλον;

Luke 20:13
Τί ποιήσω;

Luke 20:15
τί ποιήσει αὐτοῖς ὁ κύριος τοῦ
ἀμπελῶνος;

Luke 22:46
Τί καθεύδετε;

Luke 22:71
Τί ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν;

Luke 24:05
Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν
νεκρῶν;

John 01:22
τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ;
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John 01:38
Τί ζητεῖτε;

John 04:27
Τί ζητεῖς;

John 04:27
τί λαλεῖς μετ’ αὐτῆς;

John 06:30
τί ἐργάζῃ;

John 07:19
τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι;

John 07:51
τί ποιεῖ;

John 09:26
Τί ἐποίησέν σοι;

John 09:27
τί πάλιν θέλετε ἀκούειν;

John 10:20
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τί αὐτοῦ ἀκούετε;

John 12:27
τί εἴπω;

John 13:12
τί πεποίηκα ὑμῖν;

John 18:21
τί με ἐρωτᾷς;

John 18:23
τί με δέρεις;

John 18:35
τί ἐποίησας;

John 20:13
τί κλαίεις;

John 20:15
τί κλαίεις;

Acts 01:11
τί ἑστήκατε βλέποντες εἰς τὸν
οὐρανόν;
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Acts 03:12
ἡμῖν τί ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ δυνάμει
ἢ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν τοῦ
περιπατεῖν αὐτόν;

Acts 04:16
Τί ποιήσωμεν τοῖς ἀνθρώποις
τούτοις;

Acts 05:04
τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ
πρᾶγμα τοῦτο;

Acts 05:09
Τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι
τὸ πνεῦμα κυρίου;

Acts 09:04
τί με διώκεις;

Acts 13:25
Τί ἐμὲ εἶναι;

Acts 14:15
τί ταῦτα ποιεῖτε;

Acts 15:10
νῦν τί πειράζετε τὸν θεόν,
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ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τὸν τράχηλον
τῶν μαθητῶν ὃν οὔτε οἱ πατέρες
ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν
βαστάσαι;

Acts 17:18
Τί λέγειν;

Acts 21:13
Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ
συνθρύπτοντές μου τὴν καρδίαν;

Acts 22:07
τί με διώκεις;

Acts 22:16
νῦν τί μέλλεις;

Acts 22:26
Τί ποιεῖν;

Acts 26:14
τί με διώκεις;

Romans 03:05
τί ἐροῦμεν;

Romans 03:09

28 of 32

Τί προεχόμεθα;

Romans 04:01
Τί εὑρηκέναι Ἀβραὰμ τὸν
προπάτορα ἡμῶν κατὰ σάρκα;

Romans 04:03
τί ἡ γραφὴ λέγει;

Romans 06:01
Τί ἐροῦμεν;

Romans 07:07
Τί ἐροῦμεν;

Romans 08:31
Τί ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα;

Romans 09:14
Τί ἐροῦμεν;

Romans 09:19
Τί ἔτι μέμφεται;

Romans 09:20
Τί με ἐποίησας οὕτως;
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Romans 09:30
Τί ἐροῦμεν;

Romans 10:08
τί λέγει;

Romans 11:04
τί λέγει αὐτῷ ὁ χρηματισμός;

Romans 14:10
Σὺ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου;

Romans 14:10
καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν
σου;

1 Corinthians 04:07
τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;

1 Corinthians 04:21
τί θέλετε;

1 Corinthians 10:19
τί φημι;

1 Corinthians 10:30
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τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ
εὐχαριστῶ;

1 Corinthians 11:22
τί εἴπω ὑμῖν;

1 Corinthians 15:29
τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι
ὑπὲρ τῶν νεκρῶν;

1 Corinthians 15:29
τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ αὐτῶν;

1 Corinthians 15:30
τί καὶ ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν
ὥραν;

Galatians 03:19
Τί ὁ νόμος;

Galatians 04:30
τί λέγει ἡ γραφή;

Galatians 05:11
τί ἔτι διώκομαι;

Hebrews 11:32
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τί ἔτι λέγω;

Hebrews 13:06
τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος;

masculine singular accusative
Matthew 16:13
Τίνα εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;

Matthew 16:15
τίνα με εἶναι;

Mark 08:27
Τίνα με εἶναι;

Mark 08:29
τίνα με εἶναι;

Luke 09:18
Τίνα με εἶναι;

Luke 09:20
τίνα με εἶναι;

John 08:53
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τίνα σεαυτὸν ποιεῖς;

John 18:04
Τίνα ζητεῖτε;

John 18:07
Τίνα ζητεῖτε;

John 20:15
τίνα ζητεῖς;

