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Pēc augšāmcelšanās saglabāsies arī sieviešu dzimumorgāni, lai 

gan tiem ir zemākas funkcijas  
Non est tamen aestimandum quod in corporibus resurgentium desit sexus 
femineus, ut aliqui putaverunt. Quia, cum per resurrectionem sint 
reparandi defectus naturae, nihil eorum quae ad perfectionem naturae 
pertinent, a corporibus resurgentium auferetur. Sicut autem alia corporis 
membra ad integritatem humani corporis pertinent, ita et ea quae 
generationi deserviunt, tam in maribus quam in feminis. Resurgent ergo 
membra huiusmodi in utrisque. 
Neque tamen huic obviat quod usus horum membrorum non erit, ut supra 
ostensum est. Quia si propter hoc haec membra in resurgentibus non 
erunt, pari ratione nec omnia membra quae nutrimento deserviunt, in 
resurgentibus essent: quia nec ciborum usus post resurrectionem erit. Sic 
igitur magna pars membrorum corpori resurgentis deesset. Erunt igitur 
omnia membra huiusmodi, quamvis eorum usus non sit, ad integritatem 
naturalis corporis restituendam. Unde frustra non erunt. 
Similiter etiam nec infirmitas feminei sexus perfectioni resurgentium 
obviat. Non enim est infirmitas per recessum a natura, sed a natura 
intenta. Et ipsa etiam naturae distinctio in hominibus perfectionem 
naturae demonstrabit et divinam sapientiam, omnia cum quodam ordine 
disponentem. http://www.corpusthomisticum.org/ 
 Tomēr nav jāuzskata, kā daži domājuši, ka augšāmceltajos ķermeņos nebūs sieviešu dzimuma. Tā kā augšāmcelšanās ir dabas trūkumu labošana, nekas no tā, kas veido dabas pilnību, augšāmceltajiem ķermeņiem netiks atņemts. Tāpat kā cilvēka ķermeņa veselumu veido citi ķermeņa locekļi, tāpat arī tie, kas kalpo pēcnācēju radīšanai – gan tie, kas ir vīrietī, gan tie, kas ir sievietē. Tātad abiem šāda veida locekļi augšāmcelsies. Un tas nav pretrunā ar to, ka šie locekļi nebūs vajadzīgi, kā jau augstāk parādīju. Ja augšāmceltajos šo locekļu nebūtu šī iemesla dēļ, tad tā paša iemesla dēļ augšāmceltajos nebūtu arī visu to orgānu, kas 
kalpo ēšanai, jo pēc augšāmcelšanās mums nebūs vajadzība arī pēc ēdiena. Un tādā veidā augšāmceltajos nebūtu liela daļa orgānu (un locekļu). Tātad, lai gan vajadzības pēc tiem nebūs, visi šāda veida locekļi būs, atjaunojot dabīgā ķermeņa veselumu. Un tāpēc tie nebūs velti. Līdzīgi arī sieviešu dzimuma vājums nav pretrunā ar augšāmcelto pilnību. Jo šis vājums ir dabas dots, nevis kā atkāpšanās no dabas. Šī dabiskā atšķirība cilvēkos parādīs dabas pilnību un dievišķo gudrību, kas visu sakārto pa vietām.    


